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Presentació 

En nom de la Societat Andorrana de Ciències , representada per Àngels 
Mach, secretària de l'entitat, i per jo mateix, Antoni Pol , vocal , actuant com a 

coordinadors de la Diada Andorrana de la SAC a la Universitat Catalana d'Estiu , 
us dono la benvinguda, un any més. Tots plegats fem realitat una nova edició 
d'aquesta trobada, a Prada, per parlar de temes que interessen la societat 
andorrana. 

Primer de tot, vull agrair la bona disponibilitat de tots els ponents, que han 
acceptat de participar o de ser avui aquí, ja que sense la seva valuosa i desinte
ressada reflexió no seria possible la realització de la diada, i la presència de tots 
els qui ens acompanyen per compartir amb nosaltres el desenvolupament de la 
jornada, especialment els mitjans de comunicació, que feu possible que tot el 
que es diu aquí tingui el degut ressò . 

I vull agrair particularment la fidelitat del nostre patrocinador, el Banc Agrícol 
i Comercial d'Andorra, que ens ha fet costat un any més en favor del coneixe
ment de la realitat viva i en transformació de la societat andorrana. I també el 
suport del Govern d'Andorra, a través del ministeri d'Educació, que dóna suport 
a la celebració d'una edició més de la Universitat Catalana d'Estiu , la dinovena, 
i del ministeri de Cultura, que cobreix l'edició de la publicació de la 1 Oa Diada 
andorrana a la UCE. 

Finalment, permeteu-me que, abans de donar pas a l'inici de la diada, preci
si el terme integració, des del seu vessant sociològic, que és el que ens ha inte
ressat a la SAC. 

10a Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 5 



La Gran Enciclopèdia Catalana li dóna tres accepcions: 
1. Ajustament de les parts que integren un sistema social. Suposa la identifi

cació i la participació d'individus i de grups parcials en la societat global de què 
formen part. La integració mai no és total , per raó de la diversa identificació dels 
diferents elements que hi són vinculats, i d'aquí sorgeixen els conflictes. 

2. Procés amb què una societat assimila els elements que li són heteroge
nis. 

3. Assumpció més o menys coactiva de grups ètn ics i nacionals per un altre 
de més gran o poderós. El procés implica la dissolució del grup integrat, encara 
que de vegades és inevitable una certa simbiosi. 

La realitat social i la història ens diran, d'aquí a uns anys, quin serà el resul
tat de la integració a Andorra. 

6 

Antoni Pol Solé 
Representant de la SAC a la UCE 
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Aspectes . ' . soooeconomtcs 
d'Andorra 

Andorra ha sabut aprofitar el seu estatut jurídic de coprincipat -estat de dret 

des del 1993 amb dos caps d'estat- i la seva situació geogràfica d'estat 

frontissa entre França i Espanya, per desenvolupar en l'àmbit econòmic una 

autèntica renda de situació. 

Sectors econòmics 

L'economia s'orienta cada vegada més al sector dels serveis, en un sentit 

ampli. Aquest sector ha condicionat un canvi en la fisonomia del país , en 

veure 's afavorit per l'escassa repercussió econòmica actual dels sectors primari 

i industrial. 
Tres són els pilars sobre els quals es desenvolupa l'activitat econòmica: el 

comerç, el turisme i l'activitat financera. Tots tres, íntimament relacionats , confi

guren els trets essencials de l'economia andorrana. 

Sector comercial 

El comerç, ja històricament, constituïa l'activitat econòmica andorrana per 

excel·lència. Els excedents ramaders es comercialitzaven amb l'exterior, mentre 

que el contraban actuava com a complement econòmic, tal com succeïa en 

qualsevol territori fronterer com l'andorrà. 
Les característiques físiques i climàtiques del territori , amb un 40% de pastu

ratges d'alta muntanya, va condicionar que la ramaderia fos l'activitat econòmi

ca per excel·lència, basada en un sistema d'explotació extensiu , la transhumàn-
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cia, que exigia uns forts lligams entre les zones de muntanya i les zones de la 
plana. Al llarg de l'any es produlen dos grans desplaçaments de bestiar: l'un a 
l'estiu , de les zones baixes a les d'alta muntanya, i l'altre a l'hivern, en sentit 
invers. Aquests desplaçaments, que estaven sotmesos a control administratiu , 
proporcionaven una part dels ingressos estatals de l'època. 

De l'observació de les dades de diversos autors i del servei de veterinària del 
govern andorrà, se'n dedueix la davallada que ha sofert la cabanya ramadera del 
país. Els ovins i caprins tan sols representen , l'any 1997, el 13% dels efectius exis
tents a començament de segle. Els bovins han disminuït d'un 61 % i els equins, per 
contra, només d'un 24%, a causa de la seva utilització en el sector turístic. 

L'estudi evolutiu dels intercanvis comercials evidencia la capacitat d'adapta
ció del comerç exterior andorrà com a constant històrica reiterativa : de la impor
tació dels productes bàsics per cobrir les necessitats de la població nacional , 
s'ha passat a satisfer els requeriments de la demanda turística. Dos acords 
internacionals configuren les relacions comercials d'Andorra: d'una banda, els 
canvis de lletres de 1867 amb Espanya i França, l'objectiu dels quals era esta
blir una zona de lliure circulació per als excedents ramaders, i, de l'altra, l'acord 
amb la UE, l'any 1991 , en què s'estableix una unió duanera per als capítols del 
25 al 97 del Sistema Harmonitzat i s'exclouen els capítols de 1'1 al 24, respo
nent a les necessitats d'una societat basada en el sector serveis. 

El valor actual (1995) de les importacions és de 131 .602 milions de PTA i el 
de les exportacions és de 6.095 milions de PT A; per tant, la balança comercial 
és deficitària per a Andorra amb un grau de cobertura del 4%. Els proveïdors 
bàsics són Espanya i França. 

El mercat andorrà té una importància d'ordre regional pel seu volum de ven
des al detall. Resulta evident que els 64.479 habitants del país (1996) no poden 
consumir els importants volums de mercaderies importades l'any 1995. No hem 
d'oblidar que 6 milions de persones van visitar el Principat l'any 1993. 

L'entrada d'Espanya a la CE , l'any 1986, ha comportat una forta reducció del 
comerç alimentari lligada a una disminució del diferencial de preus. Malgrat 
això, el comerç al detall comptabilitza 3.480 activitats, el 64% de les quals se 
centralitza a les localitats d'Andorra la Vella i Escaldes, amb 6.545 assalariats , 
que representen el 24% del total de la massa salarial del país . 

Sector turístic 

El sector turístic , amb una oferta de 266 hotels i 23.828 places (1996) , 
compta amb un total de 4.763 assalariats , equivalent al 17,4% del total dels 
assalariats. 
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L'oferta se centra en els esports d'hivern, el paisatge, el comerç al detall i el 
patrimoni cultural. Cal remarcar la davallada del turisme espanyol, produïda 
l'any 1991, coincidint amb la crisi econòmica que assoleix els seus mínims l'any 
1993. 

El turisme que visita Andorra procedeix principalment dels països veïns. En 
relació amb l'afluència turística d'Espanya i França, cal destacar que els valors 
resulten similars fins a l'any 1977. A la dècada dels vuitanta, l'afluència espa
nyola s'incrementa i es destaca respecte de la francesa i inicia la seva davalla
da a partir de l'any 1991 , coincidint amb la crisi econòmica europea. 

Quant a la distribució territorial de les activitats comercial i turística , cal 
remarcar que els 2/3 del comerç al detall i més de la meitat de les habitacions 
de l'hoteleria es troben centralitzades a Andorra la Vella i Escaldes. Aquestes 
dues poblacions , que formen un únic nucli urbà, compten amb el 54,4 % de la 
població del país. Pel que fa al comerç, en aquest nucli es localitza el sector 
comercial de més qualitat, fenomen que resulta obvi si es té en compte que els 
lloguers són molt més elevats que en les altres localitats. 

De fet , existeix una clara interacció entre les principals poblacions que con
diciona nombrosos desplaçaments del lloc de residència al de treball , ja que 
totes les parròquies perifèriques assoleixen en diferent grau la funció de dormi
tori. A la intensa circulació interna, cal afegir-hi els desplaçaments dels treballa
dors fronterers que, des de la Seu d'Urgell , es desplacen a Andorra. Tot això 
crea importants problemes circulatoris interns, sense menysprear els fluxos 
derivats del moviment turístic. 

Sector financer 

L'activitat financera és un fenomen propi del segle XX. El seu desenvolupa
ment ha tingut lloc juntament amb el de les funcions turística i comercial del 
país. 

No existeix el control de canvis i, malgrat que la pesseta és la moneda d'ús i 
amb la qual s'elabora el pressupost, s'opera lliurement en tot tipus de divises. El 
mercat financer és totalment lliure, sense més controls que els que posa la 
mateixa banca i, des de data recent , l'Estat andorrà. 

No hi ha impostos dignes de menció , llevat dels impostos comunals, en 
general reduïts , sobre les activitats que es desenvolupen a cada parròquia i les 
taxes sobre l'entrada de mercaderies. Aquestes taxes a la importació de merca
deries constitueixen la principal font d'ingressos de què disposa l'administració 
andorrana per fer front a les despeses públiques. 

L'activitat financera s'ha fonamentat en una situació d'oligopoli bancari , feno-
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men relativament recent, iniciat a la dècada dels anys trenta i conso lidat a la 
dècada dels cinquanta, amb el suport d'un marc jurídic favorable. 

L'auge de l'activitat bancària no ha estat exempta de problemes. Les entra
des de capita ls espanyols van adqu irir un significat especial durant l'època 
franquista i, com a conseqüència de la important exportació il ·lícita de capitals 
cap a Andorra, la frontera hispanoandorrana es va tancar l' any 1959. 
Aquestes situacions de pressió han estat instrumentalitzades pels sistemes 
polítics imperants als països veïns , especialment en moments de descon
fiança . 

Històricament, la funció financera comença el 1931 amb l'inici de les activi
tats de l Banc Agrícol i Comercial. Tot i que el cap ital social de les entitats 
bancàries és preferentment andorrà, en alguna existeix participació de capital 
estranger. 

L'actual legislació andorrana, de marcat caràcter liberal i poc intervencionis
ta, fomenta l'afluència de capital i n'obté unes repercussions favorables per al 
país . 

Els bancs andorrans han tingut un gran marge de benefici, segons l'opin ió 
del sector, i alguns han arribat a incrementar sensiblement els recursos aliens. 
Els actius de la banca assoleixen un valor d'1 ,580 bi lions de PTA i els dipòsits 
d'1,317 bilions de PTA. 

Quant a la seva política creditícia, cal dir que la relació existent entre els crè
dits i els dipòsits representa la proporció més baixa de la banca europea . 
Actualment, les 7 entitats bancàries tenen 52 oficines i 947 empleats. 

En l'aspecte financer, cal diferenciar dos nivells d'actuació ben diferents: el 
sector privat, constituït per la banca, en contraposició amb el sector públic que 
intenta regular les activitats financeres. El govern va crear l'Institut Andorrà de 
Finances (INAF) l'any 1989, presentat com un organisme per gestionar els 
recursos públics . 

Comunicacions 

Les xarxes viàries estan condicionades per l'espai físic en què s'insereixen . 
Les característiques geofísiques del territori andorrà han condicionat el desen
vo lupament de les carreteres com a única via de comunicació, per la impossibi
litat d'implantació d'altres sistemes, com el ferrocarril o el transport aeri. 

Les vies de comunicació del nostre país s'han inscrit en un espai munta
nyenc i han intentat superar les dificultats que aquest els ha plantejat. El seu 
trajecte s'adapta a la topografia del terreny; per aquesta raó , segueixen majo
ritàriament els eixos dels rius i en el seu traçat es reflecteix la disposició del 
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relleu. De fet, en la xarxa actual subsisteix l'antic traçat sorgit de les primeres 
fases de relació humana en què les valls , els rius i els ports eren els factors 
físics que condicionaven la circulació de persones i animals . 

El territori nacional té una altitud mitjana de 2.000 metres amb un fort gra
dient altitudinal. Les dificultats s'incrementen en el moment en què es deixen 
sentir les especials característiques climàtiques del país, a causa de la neu o el 
gel , sense oblidar el risc de despreniments típics del desgel. 

A les dificultats del medi físic cal afegir les repercussions que té sobre la 
xarxa viària l'activitat econòmica del país . Les carreteres, de manera cíclica i en 
determinats trams, es mostren insuficients per absorbir satisfactòriament la cir
culació , a causa dels desplaçaments que provenen tant de l'exterior com de 
l'interior, generats els uns pel turisme i els treballadors fronterers i els altres per 
la mateixa població resident. 

Fins al segle XIX, les comunicacions interiors es feien per camins de ferra
dura per on circulaven les cavalleries i, en alguns casos , també podien transi
tar les tartanes. Pel que fa a les comunicacions exteriors , es feien a través 
dels ports de muntanya, utilitzats secularment com a passos ramaders , o bé 
seguint el curs del riu Valira , com a via de comunicació natural cap a 
Espanya. 

La carretera que des de la Seu d'Urgell enllaça amb Andorra la Vella, inau
gurada l'any 1913, es correspon a la primera fase de construcció d'una xarxa 
viària nacional. Aquestes primeres inversions es veuen complementades per 
l'empresa FHASA, durant la dècada dels anys trenta, i donen per resultat una 
xarxa moderna de comunicacions. En mans de FHASA es posa el desenvolupa
ment d'un pla general de comunicacions i l'aprofitament de diversos salts 
d'aigua, amb la finalitat d'assolir el desenvolupament econòmic que Andorra 
necessita. 

Actualment, es disposa, segons el mapa oficial de carreteres, d'una xarxa de 
279 quilòmetres, 97 dels quals corresponen a 4 carreteres generals, mentre que 
els 182 restants pertanyen a les 46 carreteres secundàries . 

La irrupció d'un model econòmic basat en el turisme i el comerç fa del país 
un centre de treball d'una importància regional inqüestionable i condiciona que 
es transformi en lloc de destinació de molts estrangers residents a les comar
ques espanyoles veïnes . Aquestes persones es desplacen en automòbil i la 
major part ho fan en vehicle propi. 

Pel que fa a les comunicacions exteriors, cal recordar que les úniques vies 
d'accés al Principat les constitueixen les carreteres: pel costat francès la N-20 i, 
pel costat espanyol, la N-145. Malgrat la millora innegable que han experimen
tat en la darrera dècada, les comunicacions exteriors continuen plantejant pro-
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blemes a Andorra. Per aquest motiu, les autoritats andorranes han sol·licitat 
diverses vegades la col·laboració dels països veïns en la millora de les seves 
comunicacions exteriors. 

Alguns projectes andorrans de comunicació exterior queden encara pen
dents, com la connexió del túnel del Rat amb França, situat a la parròquia 
d'Ordino , i la carretera del port de Cabús. Ambdós projectes s'engloben dins 
el que es pot qualificar de xarxa secundària o d'estiu, perquè tan sols tindrien 
una utilització limitada a les èpoques de bon temps. Finalment , cal fer esment 
d'un projecte de comunicació exterior amb Espanya, anomenat eix Cerdanya
Grau Roig que enllaçaria la Cerdanya espanyola , a l'alçada de Meranges , 
amb el sector de Grau Roig . Segons aquest esquema, les comunicacions 
andorranes exteriors es farien a través de dos eixos viaris bàsics: l'un format 
per l'actual eix Seu d'Urgell-Pas de la Casa i l'a ltre el constituiria el projecte 
Grau Roig-Meranges . De fet , el Pla general de carreteres preveu cinc sortides 
a l'exterior : les tradicionals -la Farga de Moles i el Pas de la Casa-, més les 
que es farien a través del túnel del Rat , el port de Cabús i el nou eix de 
Meranges. 

El túnel d'Envalira, malgrat la seva consideració de futura via de comunica
ció interior, persegueix potenciar l'afluència de persones procedents de l'exte
rior, en aquest cas de França. Aquest túnel de peatge es finançarà amb diners 
públics i privats. Per a la seva explotació , s'atorgarà una concessió de cinquan
ta anys a l'empresa o grups d'empreses que el construirà. 

Població 

Cal superar les limitacions de les fonts oficials existents per estudiar la 
població. No es disposa de censos o sistemes de registre complets i elaborats, 
llevat d'un cens de l'any 1989 al qual no s'ha donat continuïtat. La limitació de 
les dades prové del fet que han estat recollides amb una finalitat concreta que 
no preveu criteris científics. Les corporacions locals s'encarreguen del registre 
de població i passen la informació al ministeri de l'Interior. El criteri emprat és el 
de la residència "de iure", és a dir, la inscripció en el comú. 

Les primeres sèries cronològiques s'inicien l'any 1947 i van a càrrec del ser
vei d'ordre. Posteriorment, l'any 1979, l'administració edita el Recull d'estadísti
ques de població que, amb una periodicitat anual , proporciona informació relati
va a la població del país en els aspectes més elementals , com és ara la 
distribució parroquial , l'estructura de la població per edats, sexes i nacionalitats , 
els naixements i les defuncions per edat i sexe i els casaments. Les dades refe
rides al món del treball hi són absents. 
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El recull , que actualment depèn del ministeri de l'Interior, es confecciona 
amb les dades comunals i, fins fa ben poc, els sacerdots proporcionaven les 
dades de naixements i defuncions . Els capellans , responsables del registre 
eclesiàstic, amb el decurs del temps i el canvi de mentalitats van assumir fun
cions pròpies d'un registre civil , davant l'absència d'aquest. El febrer d'enguany 
va començar a funcionar el registre civil , que té com a missió registrar els naixe
ments del país i aquells que es produeixen a l'estranger de fills d'andorrans , les 
defuncions i els matrimonis civils. 

Pel que fa al món del treball , la informació es limita a l'afiliació a la Seguretat 
Social. Per tant , les dades que proporciona la CASS (Caixa Andorrana de 
Seguretat Social) queden redu1des a la realitat d'aquesta empresa parapública 
d'afiliació obligatòria per a tots els assalariats, que té com a missió primordial 
gestionar els recursos dels seus clients, mentre que el fet de difondre estadísti
ca demogràfica passa a un segon pla. 

Per tant, és inexistent l'estadística relativa a la població activa, a la població 
ocupada, a les relacions laborals i a l'atur. Per aquesta raó, molts índexs es cal
culen sobre la base de la informació que proporciona la CASS, amb totes les 
restriccions i el marge d'error que això comporta. 

L'economia ha sofert profundes transformacions i la població, íntimament lli
gada als processos econòmics, ha vist com el seu volum i la seva estructura 
han variat en la mesura que ha canviat el caràcter de l'economia. La dinàmica 
demogràfica, caracteritzada per l'emigració, s'invertia de signe i en el territori 
andorrà irrompien altres cultures diferents de la local. L'evolució de la població 
els darrers cinquanta anys ha presentat un creixement exponencial , de 5.385 
habitants s'ha passat a 64.479 i d'una densitat de 12 habitants per quilòmetre 
quadrat a una de 138 habitants. En definitiva, la població , en aquest període, 
s'ha multiplicat per 12. 

L'antic equilibri demogràfic, propi d'un sistema econòmic tradicional , s'ha 
trencat amb l'economia actual i ha determinat que el 58% dels habitants s'ins
tal·lin a Andorra la Vella i a Escaldes-Engordany. Ara bé, si s'analitzen els 
valors d'un seguit d'anys, s'observa que hi ha una tendència a l'equilibri , pro
ducte del creixement de la perifèria en aquests darrers anys. La representació 
gràfica dels valors de l'any 1996 és similar a la del 1948. 

El factor clau del creixement demogràfic ha estat la immigració, malgrat que 
el creixement vegetatiu és elevat. Amb una taxa de natalitat d'un 11 per mil 
habitants i una taxa de mortalitat d'un 3,4 per mil habitants, els valors són simi
lars als catalans pel que fa a la natalitat. Per contra, els valors de la mortalitat 
són molt més baixos que els catalans (8 ,6 per mil) , a causa del retorn de molts 
jubilats al seu país d'origen . 
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La piràmide d'edats i sexe té forma de bulb, com es pot observar en el gràfic 
número 1. El centre és ample en relació amb la base i, de manera més exage
rada, en comparació amb la seva part alta. Existeix un fort predomini de les 
edats compreses entre 25 i 40 anys. L'edat mitjana de la població nacional és 
de 36 anys. 
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Gràfic 1 . Composició per edats i sexe 
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Gràfic 2. Composició per nacionalitats, 1996. 
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Gràfic 3. Evolució de la població portuguesa 
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Gràfic 4. Edat laboral per nacionalitats 
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Gràfic 5. Assegurats i pensionistes per lloc d'origen 
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La taxa de dependència és d'un 48% -per cada 100 adults en edat laboral , 
hi ha 48 persones entre joves i grans que, potencialment, en depenen-. L'índex 
d'envelliment és d'un 53%, per cada dos joves hi ha una persona gran. Pel que 
fa a aquests dos valors , en comparació amb els valors catalans , el primer és 
similar i el segon és just la meitat del català. 

Quant a la composició per sexes , existeix un predomini del sexe masculí per 
sobre del femení , propi d'una estructura immigratòria en què determinats sec
tors econòmics contracten preferentment mà d'obra masculina, com és el cas 
de la construcció. Malgrat tot , es presenta una tendència cada cop més clara a 
l'equilibri , la taxa de masculinitat existent l'any 1993, d'un 114%, s'ha reduït a 
un 11 O% l'any 1996. 

Com es desprèn de la lectura del gràfic número 2, Andorra és un mosaic de 
nacionalitats. El 32% dels habitants són andorrans i el 68% estrangers. La pri
mera posició en el rànquing de nacionalitats l'ocupen els espanyols amb un 
44% del total; la segona, els andorrans, amb el 32%; la tercera, els portugue
sos, amb un 11 %. Els francesos, amb el 7%, han estat desplaçats pels portu
guesos, mentre que els d'altres nacionalitats representen el 7%. 
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Cal fer esment de les lleis que regulen la nacionalitat, aprovades els anys 
1993 i 1995, que atorguen la nacionalitat als fills dels estrangers nascuts a 
Andorra després del 1975 i als residents de més de 25 anys, respectivament. 

Menció especial mereix el grup portuguès, que inicia la seva irrupció en el 
món laboral andorrà a la dècada dels setanta, segons es pot observar en el grà
fic número 3, per assolir actualment els 6.886 ciutadans. Ocupa el tercer rang 
nacional , amb una alta taxa d'ocupació , per sobre de la mitjana nacional. L'edat 
mitjana d'aquest grup nacional és de 30 anys, per sota de la mitjana nacional. 
Destaquen per la poca estabilitat, donat que més del 66% tenen residències 
inferiors a 5 anys, i la major part fixen la seva residència a Andorra la Vella i 
Escaldes, que aglutinen el 55% del grup. 

La seva integració cultural no deixa de revestir dificultats de diferent ordre. 
La seva llengua és obviada per l'administració i no es preveu , com a idioma 
optatiu, en cap dels diferents sistemes educatius del país. Les representacions 
diplomàtiques portugueses no tenen presència física al Principat i, només en 
data recent , han passat a tenir un organisme representatiu -APRA- que té com 
a finalitat mantenir contactes amb el govern de Lisboa. 

És evident que l'especial composició per nacionalitats té conseqüències cul
turals. Segons un estudi recent portat a terme pel departament 
d'Assessorament Lingüístic del govern , el català -idioma oficial- i el castellà 
són les llengües dominants. L'ús del català se situa per sobre del castellà i el 
bilingüisme domina les relacions informals. El català és la llengua dels ando
rrans, dels catalans i dels espanyols de classes altes i mitjanes. El fet que el 
54,7% del residents espanyols procedeixen de Catalunya té una forta incidència 
en el tema lingüístic. 

Quant a la informació relativa al món del treball , ja s'han destacat les limita
cions que presenten les fonts . La taxa d'ocupació és elevada, d'un 69%, per 
tant de cada 100 persones en edat laboral en treballen 69. A Catalunya, el valor 
és inferior i s'estableix en un 42%. El sector serveis, amb el comerç, l'hoteleria i 
l'administració, concentren la proporció més elevada d'assalariats, a banda del 
món de la construcció. L'efecte rebot de l'economia andorrana a les comarques 
veïnes espanyoles es manifesta per la presència de 1.368 fronterers que treba
llen, preferentment, en el sector comercial i a l'administració . 

De la comparació dels gràfics número 2, número 4 i número 5, se'n desprèn 
que els espanyols són la primera força laboral del país , amb un 51 %, el primer 
grup afiliat a la CASS amb el 59% i el primer grup nacional , amb el 44%. En 
contrapartida, els andorrans, que representen el 32% dels ciutadans del país , 
es veuen reduïts al 23% com a edat laboral i al 14% com a afiliats a la CASS. 
Pel que fa a la resta de grups, les variacions entre nacionalitat, edat laboral i afi-
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liació no varien substancialment. D'aquesta informació s'evidencia que els 
andorrans no treballen com a assalariats en la mateixa proporció que la resta 
de grups nacionals. Pel que fa al sistema regulador del mercat laboral , que es 
troba sotmès a una oferta en contínua fluctuació , per adaptar-se a les caracte
rístiques dels sectors econòmics , actualment funciona el sistema de quotes que 
fixa el nombre de treballadors temporers que poden ser admesos en cada 
època de l'any. Actualment està en estudi i pendent d'aprovació la Llei d'immi
gració , que posarà fi a l'actual sistema de quotes i constituirà una eina bàsica 
per controlar la política demogràfica nacional. 
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L'evolució històrica 
de la normativa 
andorrana aplicable 
al fenomen 
migratori 

~-~111!11!1 

M olt possiblement, l'actual situació demogràfica del Principat d'Andorra està 
condicionada, en gran part, per l'evolució històrica que ha tingut la norma

tiva aplicable al fenomen immigratori. La legislació en matèria de nacionalitat ha 
condicionat, igualment, l'estructura demogràfica de la població andorrana. Ara, 
de manera més àmplia, els parlaré primer de l'evolució de la legislació en matè
ria immigratòria i, finalment , els apuntaré els aspectes més remarcables de la 
normativa en matèria de nacionalitat. 

La immigració no és una qüestió nova per al Principat, al contrari , és un 
fenomen inherent a l'evolució del país aquests darrers segles -XVIII i XIX-, 
encara que amb connotacions ben diferents de les actuals. 

Tal com ens ha explicat M. Jesús Lluelles , l'evolució econòmica experimen
tada al Principat, principalment des de la segona meitat del segle XX, ha marcat 
un punt d'inflexió en la tendència viscuda des de molt temps abans: de ser un 
país amb una tendència regressiva de la població, Andorra s'ha convertit en la 
zona dels Pirineus més densament poblada; els darrers quaranta anys , la 
població andorrana ha experimentat un moviment ascendent sense precedents 
en la seva història, no comparable a d'altres zones properes d'elevat creixe
ment. 

En aquest creixement remarcable , la població del Principat d'Andorra s'ha 
multiplicat per més de deu: ha passat de tenir 6.189 habitants l'any 1955, a 
tenir-ne 64.479 l'any 1996. 

És ben conegut que el creixement espectacular de la població andorrana 
experimentat aquests darrers quaranta anys ha estat motivat, bàsicament, per 
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l'afluència a les valls d'un corrent immigratori que, en un principi , havia de cobrir 
el desfasament existent entre el creixement de la renda i el creixement vegeta
tiu o natural de la població resident al Principat, però que amb el pas dels anys 
ha comportat una transformació de la composició ètnica del Principat d'Andorra. 

Cal tenir present que l'estimació dels fluxos immigratoris provinents de l'exterior 
ha significat un increment de la població andorrana superior als 45.000 habitants. 

És a partir de la dècada dels anys trenta, però, que al Principat es coneix, 
per primera vegada, la dimensió econòmica i social del fenomen immigratori . I, 
seguint l'evolució demogràfica, la normativa aplicable a aquest fenomen s'ha 
anat desenvolupant al llarg dels anys per intentar regular-lo , encara que a un 
ritme molt més lent que l'aparició dels problemes que es deriven d'una immigra
ció massiva i descontrolada. 

Tots sabem que, de manera intrínseca, els fenòmens migratoris representen 
un problema la complexitat del qual la determinen les mateixes característiques 
que el defineixen. 

Ara bé , la peculiaritat andorrana comporta que la normativa aplicable en 
aquesta matèria provingui de dos òrgans diferents, el Consell General i els 
coprínceps ; aquests darrers han delegat aquesta competència, a més d'altres , 
en la figura dels veguers. 

Aquest fet, doncs, comporta per al Principat d'Andorra que el fenomen immi
gratori esdevingui una qüestió molt més complexa, determinada per la con
currència de competències entre les institucions esmentades, que afegeix al 
problema de la immigració un nou factor desestabilitzador, que es tradueix en la 
manca d'una acció administrativa eficaç per controlar-lo. A més , la manca 
d'interrelació entre aquests òrgans agreuja encara més el problema. 

Aquesta concurrència de competències es manté fins a l'any 1993, moment 
en què s'aprova la Constitució del Principat d'Andorra i les competències dels 
veguers són transferides al Govern. Des d'aleshores , en matèria d'immigració, 
el Consell General i el Govern en són els únics competents. 

Si observem, de manera detallada, quina ha estat l'evolució de la normativa 
aplicable en matèria immigratòria, tenim: 

Les primeres normes sobre l'entrada d'estrangers al Principat les trobem al 
Manual Digest (any 1748), que, en algunes de les seves màximes, ens parla de 
protegir les valls andorranes dels "forasters", "desertors", "refugiats", "vaga
bunds", "lladres", etc. 

20 

* Manual Digest- Màxima núm. 41 
* Manual Digest- Màxima núm. 42 
* Apéndice Miscelaneo de Dubtes i Proposicions- Núm. 41 

Universitat Catalana d'Estiu 1997 



Les primeres disposicions legals que es coneixen sobre el problema immi
gratori les trobem en diferents decrets, aprovats pel Consell de la Terra durant 
la segona meitat del segle XVIII. En aquestes normes, que tenen un contingut 
d'ordre públic i de control dels estrangers , "s'ordena als Cònsols i demés oficials 
de justícia que vetllin per l'establiment de persones estrangeres al Principat 
d'Andorra". 

* Decret del Consell de la Terra- 27.03.1752 
* Decret del Consell de la Terra- 23.12.1772 
* Decret del Consell de la Terra- 23.03.1775 

Durant la segona meitat del segle XIX , el copríncep Caixal promulga un 
decret amb un contingut que es continua caracteritzant pel control de l'ordre 
públic i dels estrangers, en el qual es preveu que "les autoritats vetllin per la 
conducta dels estrangers que s'estableixin al país , examinant escrupolosament 
la seva documentació, procedència i la seva conducta". 

* Decret del copríncep Caixa/- 30.09.1853 

És durant el segle XX, coincidint amb el creixement demogràfic, que la legis
lació en matèria d'immigració s'ha multiplicat, tot i que no ha seguit el ritme i la 
complexitat que ha experimentat aquest fenomen al Principat. 

Durant el segle XX, la normativa en aquesta matèria la trobem en diferents 
decrets dels veguers, dels batlles i del Consell General; tenim: 

* Decret dels veguers- 30.10.1929 
* Ordinació VI/ del Consell General- 20.05.1931 (disposicions administrati
ves puntuals) 

* Edicte del Consell General- 23.03.1938 (sobre registre de persones) 

Amb el decret del Consell General de l'any 1939, s'aprova una ordenació 
legislativa general de la immigració que, possiblement, constitueix la "primera 
disposició que regula de forma extensa la residència i actuació dels estrangers 
a les Valls. " 

* Decret del Consell General- 11 .06.1939 
* Decret dels veguers- 13.12.1940 
* Decret dels veguers- 14.08.1944 
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* Decret dels batlles - 24.03. 1945 
* Decret dels batlles - 17.11 .1945 
* Decret dels veguers- 30.09.1949 

Fins a l'any 1975, la característica de totes les normes és que tenen el caràc
ter exclusiu de disposicions d'ord re públic i de control policíac de la immigració. 

La promulgació d'un decret dels veguers, l'any 1975, en el qual s'atribueixen 
la competència exclusiva en matèria de regulació i control de la immigració, és 
causant del conflicte competencia l entre aquests i el Consell General ; aquesta 
tensió es manté constant fins a l'any 1993, moment en què s'aprova la 
Constitució del Principat d'Andorra. 

* Decret dels veguers- 03.01 .1975 

L'any 1980, els veguers i el Consell General aproven , conjuntament , el 
Decret de bases sobre la immigració , que és el marc legislatiu vigent, l'any 
1997, que regula el procediment administrat iu aplicable en aquesta matèria. 

* Decret del Consell General- 26.06.1980 
* Decret dels veguers- 26.06.1980 

Posteriorment, els veguers, per la seva banda, promulguen el Decret sobre 
residènc ia d'estrangers , que constitueix el text legislatiu vigent actualment, en el 
qual s'estableix la normativa general en matèria d'immigració. En aquesta dis
posició , els veguers s'atribueixen la competència exclusiva en el control dels 
residents passius al país. 

* Decret dels veguers- 03.07.80 

Finalment, l'any 1984, d'una banda, els veguers i el Govern conjuntament 
aproven la nota interna de funcionament i tràmits de l'Oficina d'Immigració i, de 
l'altra, el Consell General aprova les disposicions complementàries al Decret de 
bases sobre la immigració, en el qual s'adequa aquest text a la nova situació 
institucional andorrana. 
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* Nota interna de funcionament i tràmits de l 'Oficina d 'Immigració -
04.01 .1984 

* Disposicions complementàries al Decret de bases sobre la immigració -
Consell General - 25.04.1984 
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El Decret de bases sobre la immigració i les seves disposicions comple

mentàries, el Decret sobre residència d'estrangers i les normes internes de fun
cionament i tràmits de l'Oficina d'Immigració són actualment el marc legislatiu 

vigent que estableix la normativa general en matèria d'immigració i regula el 
procediment administratiu aplicable . 

En aquesta legislació es determinen clarament les competències dels diver

sos òrgans institucionals competents en matèria immigratòria. 
• El Consell General fixa les quotes d'immigració, anuals o semestrals i per 

nacionalitats, i lliura les autoritzacions de treball , alhora que és competent en 
relació amb la problemàtica econòmica, política i social que es deriva del feno

men immigratori. 
• Els veguers lliuren les autoritzacions de sojorn i les de residència i són 

competents en tot el que pertoca a l'ordre públic i al control policíac de la immi

gració. 
Amb l'aprovació del Decret de bases sobre la immigració, s'han de remarcar 

els aspectes següents: 
• Es crea l'Oficina de Treball , que és competent en el control de tots els 

aspectes relacionats amb l'àmbit sociolaboral dels estrangers, les revisions 

mèdiques i la gestió i l'aplicació de la Llei de quota, entre altres. 
• S'estableixen els tipus d'autoritzacions d'immigració. 
• Es crea la Comissió mixta d'alt nivell , formada pels veguers , el cap de 

Govern i el conseller o ministre de Treball , que es reuneix en casos de trans
cendència especial. 

• Es preveu per primera vegada en la història institucional andorrana que 
efectius del Govern (departament de Treball) i del Servei de Policia (servei 
d'estrangers) treballin en unes mateixes dependències: l'Oficina d'Immigració. 
Les tasques que realitzen cada un d'aquests dos serveis queden ben definides 
en la nota interna de procediments i tràmits. 

• El fitxer informatitzat del Servei d'Immigració. 

A partir de l'aprovació del Decret de bases sobre immigració , el Consell 
General ha anat aprovant les difereRts quotes d'immigració. 

A grans trets, podem dir que les quotes d'immigració aprovades pel Consell 
General , des de l'any 1984 fins a l'any 1987, s'han caracteritzat per: 

• Nacionalitats: 40 % francesos 
40 % espanyols 
20 % altres nacionalitats 

• Tipus d'autoritzacions improrrogables, la majoria. 
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Durant el transcurs de l'any 1988, el Consell General no aprova cap quota 
d'immigració, i l'any 1989 s'aprova una quota d'autoritzacions temporals , distri
buïda per sectors econòmics. 

* Quota d'immigració per a l'any 1989 - Consell General - 12.06.1989 (per 
tipus d'autoritzacions i sectors econòmics) 

Les autoritzacions per a treballadors fronterers de les quotes aprovades pel 
Consell General , durant els anys 1986, 1987 i 1989, es caracteritzen pel fet 
que: 

• No se'n comptabilitza el nombre, amb la condició que siguin realment resi
dents a la zona fronterera. 

• Queda prohibit treballar al sector dels serveis o com a tècnics relacionats 
amb empreses de serveis, com ara companyies d'assegurances, bancs, empre
ses d'informàtica, assessorament i gestió immobiliàries, companyies de promo
cions turístiques i similars. 

• S'autoritzen en el servei domèstic. 

L'any 1990, amb la finalitat de regularitzar tot un seguit de situacions anòma
les, el Consell General aprova una quota d'immigració, sense limitar-ne el nom
bre i distribuïda per empreses. 

* Quota d'immigració per a l'any 1990 - Consell General - 13.07.1990 (per 
empreses) 

A partir de l'any 1991 s'han anat aprovant de manera més o menys regular 
les quotes d'immigració per tipus d'autoritzacions i en les quals es restringeix 
l'entrada de treballadors procedents d'altres països que no pertanyen a la Unió 
Europea i a l'EFTA. 

* Quota d'immigració per a l'any 1991 - Consell General - 26.06.1991 (per 
tipus d'autoritzacions) 

* Quota d'immigració per a l'any 1992 - Consell General - 13.07.1992 (per 
tipus d'autoritzacions) 

* Llei de la quota d'immigració per al darrer trimestre de 1993 i el primer 
semestre de 1994- Consell General- 04.11 .1993 (per tipus d'autoritzacions) 
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* Llei qualificada de quota d'immigració per al període comprès entre 1'1 de 
juny de 1995 i el 31 de maig de 1996 - Consell General - 30.06.1995 (per tipus 
d'autoritzacions) 

* Llei qualificada de quota d'immigració per al període comprès entre 1'1 de 
juny de 1996 i el 31 de maig de 1997 - Consell General - 16.10.1996 (per tipus 
d'autoritzacions) 

* Llei qualificada de quota d'immigració per al període comprès entre 1'1 de 
juny de 1997 i el 31 de maig de 1998 - Consell General - 30.07.1997 (per tipus 
d'autoritzacions) 

Paral -lelament, durant el transcurs d'aquests anys, s'ha aprovat la normativa 
següent: 

* El Reglament regulador de les revisions mèdiques dels immigrants 
(Govern - 15.06.1993) . 

* La Llei qualificada de residències passives (Consell General -
30.06.1995). 

* El Decret regulador del Servei d'Immigració (Govern - 15.02.1996). 

* La Llei de modificació de la llei qualificada de residències passives 
(Consell General - 28.11 .1996). 

Si observem les dades de la taula I, constatem que el tret més significatiu 
que caracteritza l'estructura demogràfica andorrana és l'elevat percentatge 
d'estrangers en relació amb el total de la població, que arriba a representar un 
68,5% de la població resident , l'any 1996; aquest fet converteix el Principat 
d'Andorra en un dels països europeus que acull més proporció de residents 
estrangers en el conjunt de la seva població , seguit de Liechtenstein , amb un 
38,6%, i Luxemburg , amb un 34,0% d'estrangers respecte del total de la pobla
ció , durant l'any 1995. 

La dinàmica de l'economia andorrana ha atret, en aquestes darreres dèca
des, molts treballadors estrangers ; aquest increment de la població immigrada, 
de forma desmesurada i descontrolada, ha comportat , durant aquests darrers 
vint anys , una política restrictiva en matèria legislativa per accedir al dret a la 
nacionalitat andorrana. Aquesta situació fa que els nacionals andorrans hagin 
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esdevingut, durant molts anys, una minoria en el total de residents que compo
nen la població del Principat d'Andorra. 

Des de l'any 1975, la legislació en aquesta matèria ha plantejat moltes difi
cu ltats per accedir al dret a la nacionalitat andorrana; a partir d'aleshores, el 
recompte de la població d'andorrans es divideix en dues categories , els ando
rrans i els andorrans de fet , classificats, a les estadístiques oficials , com a "nats 
a Andorra", concepte que correspon a residents , fi lls d'estrangers , nascuts al 
Principat d'Andorra, però que no han adquirit la nacionalitat andorrana i tampoc 
no han tramitat la nacionalitat de llurs pares. 

Durant el període comprès entre els anys 1973 i 1994, la població andorrana 
no ha arribat al 30% dins el conjunt de la població del Principat; malgrat això, la 
tendència que ha experimentat la població de nacionalitat andorrana en el 
transcurs d'aquests darrers vint anys , caracteritzada per ser minoritària en el 
conjunt de la seva població , canvia durant el període comprès entre els anys 
1993 i 1996. 

Aquest canvi de tendència es dóna, bàsicament, com a conseqüència, d'una 
banda, del decreixement de la població estrangera al Principat, i de l'altra, grà
cies a l'adopció d'una política més aperturista, en matèria legislativa, per acce
dir al dret a la nacionalitat andorrana. 

Com a contrapartida d'aquests dos fets , el nombre absolut de ciutadans 
andorrans de ple dret i, òbviament, també el seu pes en el conjunt de la pobla
ció, ha augmentat sensiblement, de manera que si entre els anys 1990 i 1993 
representaven un percentatge estable de la població d'entre un 17,6% i un 
17,7%, l'any 1994, aquest percentatge ha crescut fins a un 18,4% del total , s'ha 
incrementat fins a un 19,5%, l'any 1995, i fins a un 20,2% del conjunt de la 
població el 1996. 

En definitiva, és evident, doncs , que el canvi de tendència experimentat per 
la població andorrana a partir de l'any 1993 comporta un increment sensible 
dels valors absoluts i percentuals d'aquest co l·lectiu , de manera que si bé entre 
els anys 1990 i 1993 representaven un percentatge estable de la població 
d'entre un 28,7% i un 28,4%, l'any 1994 aquest percentatge augmenta fins a un 
29,6% del total , creix fins a un 30,8%, l'any 1995, i fins a un 31 ,5% del conjunt 
de la població el 1996. 

L'aprovació per part del Consell General , el 5 d'octubre de 1995, de la Llei 
qualificada de la nacionalitat pot repercutir en l'evolució futura de l'estructura 
demogràfica andorrana, atès que amb aquesta llei es fa més flexible l'accés a la 
nacionalitat andorrana. A grans trets , s'atorga en els supòsits següents: 

a) Als fills d'andorrans. 
b) Als fills nascuts al Principat, si els progenitors també són nascuts a 
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Andorra i hi tenen la residència permanent. 
e) Als fills d'estrangers residents si un dels progenitors ha mantingut aquesta 

residència durant els divuit anys anteriors al naixement. 
d) A les persones estrangeres que acrediten haver tingut residència principal 

a Andorra durant els vint-i-cinc anys abans de demanar-la. 
e) Als fills dels qui han adquirit la nacionalitat andorrana, sempre que siguin 

nascuts al Principat o hi hagin tingut la residència principal com a mínim el 
mateix temps que els seus progenitors. 

f) Per matrimoni amb un nacional andorrà. 

SOJORN I TREBALL 
Durada: S'atorguen per un termini de 6 mesos, la primera vegada, i 

són renovades per un període d'1 any. 
Sol-licitants: 
• Els estrangers majors de 18 anys que desitgen exercir qualsevol 

activitat lucrativa, laboral o professional , assalariada o no assalariada, i 
residir i treballar de forma efectiva i permanent al Principat. 

• Els estrangers, majors de 16 i menors de 18 anys, els pares dels 
quals gaudeixen d'una autorització que permet reagrupar-se , que desit
gen exercir qualsevol activitat lucrativa, laboral o professional , assala
riada o no assalariada i residir i treballar de forma efectiva i permanent 
al Principat. 

PRORROGABLE 

TEMPORER 
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RESIDÈNCIA I TREBALL TEMPORAL 

Durada: S'atorguen als titulars d'una carta de sojorn i treball durant 
un període de 18 mesos, tenen una durada de 2 anys i són renovades 
per 2 períodes d'igual durada. 

Sol-licitants: Els estrangers que es beneficien del reag rupament 
familiar. 

RESIDÈNCIA I TREBALL ORDINÀRIA 

Durada: S'atorguen als titulars d'una carta de residència i treball 
temporal durant 4 anys i tenen una durada de 5 anys. 

RESIDÈNCIA I TREBALL PRIVILEGIADA 

Durada: S'atorguen als titulars d'una carta de residència i treball 
ordinària durant 5 anys , tenen una durada de 1 O anys i es renoven per 
períodes d'igual durada. 
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INSCRIPCIÓ 

Durada: Fins als 16 anys. 
Sol·licitants: Descendents 

estrangers menors de 16 anys, 
els pares dels quals posseeixen 
una autorització d' immigració 
que permet el reagrupament 
familiar. 
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SOJORN 

Durada: S'atorguen per un ter
mini de 6 mesos la primera vega
da i són renovades per un període 
d'1 any. 

Sol·licitants: 
• Els estrangers que es benefi

cien del reagrupament familiar. 
• Els estudiants estrangers 

majors d'edat que estiguin matri
culats en una escola autoritzada. 

• Les persones de la tercera 
edat que, per motius de salut, vis
quin temporalment al país per 
seguir-hi tractaments mèdics. 
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I PRORROGABLES I 

TEMPORERS D 'HIVERN 

30 

TEMPORERS D 'ESTIU] 

Durada: S'atorguen per terminis de 3 anys i són renovades per 
períodes de 3 anys. 

Sol·licitants: 
• Estrangers majors de 18 anys que desitgen exercir qualsevol activi

tat lucrativa, laboral o professional , assalariada o no assalariada, i que 
tenen la seva residència efectiva fora del país , en la zona fronterera. 

• Trebal ladors estrangers amb residència fora de la zona fmnterera, 
assalariats per una empresa degudament autoritzada del país , que 
prestin els seus serveis a temps parcial durant un determinat nombre 
d'hores a la setmana, al mes o a l'any, inferior al 50% del considerat 
com a habitual i que facin treballs de forma periòdica dins l'activitat de 
l'empresa. 
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RESIDÈNCIA TEMPORAL 

Durada: S'atorguen per un termini 
d'1 any la primera vegada i són reno
vades per 2 períodes d'igual durada. 

RESIDÈNCIA ORDINÀRIA 

Durada: S'atorguen als titulars 
d'una carta de residència tempo
ral durant 3 anys i són renovades 
per 2 períodes de 3 anys. 

RESIDÈNCIA PRIVILEGIADA 

Durada: S'atorguen als titu
lars d'una carta de residència 
ordinària durant 6 anys , tenen 
una durada de 5 anys i es reno
ven per període d'igual durada. 
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RESIDÈNCIA PASSIVA 

Durada: S'atorguen per un ter
mini d'1 any la primera vegada i són 
renovades per períodes de 3 anys. 

Sol·licitants: 
• Ser major de 18 anys. 
• Disposar de mitjans econò

mics. 
• Gaudir d'una cobertura i una 

assegurança per malaltia, incapaci
tat i vellesa. 

• Ser propietari o llogater d'una 
casa o apartament. 

• Residir efectivament al país. 
• Fer efectiu un dipòsit de 

4.000.000 PTA per titular principal i 
1.000.000 PTA per cadascuna de 
les persones a càrrec del titular 
principal. 
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Taula I. Proporció d'estrangers respecte a la població global del país (%) 

Any_ 
País 1981 1991 1995 
Alemanya 7,5 7,2 10,3 *** 
Andorra 72,8 71 ,8 69,2 

________ê!l_g i ca 8,9 9,0 10,7 *** 
Dinamarca 2,0 3,1 3& 
~any a 0,5 0,9 1,3 

França 6,8 6,4 
Grècia 1,9 1,6 _ 1,4 
Holanda 3,7 4,6 4,9 
Itàl ia 0,4 0,9 1,2 *** 
Liechtenstein 31 ,0 37,5 * 38,6 
Luxemburg 26,3 29,4 34,0 
Portugal 0,9 1,3 ** 2,7 
~gneUnit 3,1 3,4 3,6 

San Marino 14,4 13,8 16,2 
Suïssa 14,4 16,7 19,0 

Font: Conse ll d'Europa (1996) 

* Dades de l'any 1992 
** Dades de l'any 1993 
*** Dades de l'any 1994 
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Taula 11 . Evolució de la proporció d'estrangers respecte a la població global 
del Principat d'Andorra. 

An Població % d'estrangers 
-~1-=9:::::-20=-----___ 4~.37é0~9,_--------o':5 , 3 

1940 4.121 17,0 
1963 11.356 M,7 

------;-19=-o6~4,---____ 12.199 65,0 
------;-19=-o6~5 __ --~13.623 63,6 

1966 14.380 63,7 
- -----;;-c19=-o6'"""7 _____ ='15.563 65!--:;, 5~-
-------,-1 ~96;;..;;8;--____ 17.216 66,5 

1969 18.233 67,4 
1970 19.545 68,4 

---. 
1971 20.550 69,7 

'..------
1972 21.425 69,8 
1973 -~23.072 70,4 

__ 1~9~7=-=4,---____ ----'-'24.807 70~~,-------
1975 26.558 70,2 
1976 26.888 70,7 
1980 35.460 72,4 ------: 
1981 37.825 72,8 
1982 39.940 73,2 
1983 --41.627 73"',0,------
1984 42712 73,1 
1985 44.596 72,4 
1986 46.976 72,5 
198'"'"7_____ _ 48.933 78,-7 -
1988 50.528 72,3 
1989 --~50~.826 70-,5--
1990 54.507 71 ,4--
1991 59.048 71 ,8 
1992 61.599 71,7-
1993 65.227 71 ,-6 -

- -----;-1 ~99=-=4=----------~64.311 70,4 
1995 63.859 69,2-

--1-99~ 64.479 68,5 

Fonts: Població dels anys 1920 i 1940: B. Adellach , B. i Ganyet, R. (1977) . Població 

de l'any 1963 fins a l'any 1972: Bricall, J . M. i altres (1975). Palau, M. (1978). Població de 

l'any 1973 fins a l'any 1976: B. Adellach , B. i Ganyet, R. (1977). Població de l'any 1980 

fins a l'any 1996: Cens de població dels comuns. Elaboració pròpia. 
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Francesca Ros Pascuet 
Geògrafa 
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La integració 
dels immigrants 
magribins 

El Principat d'Andorra és un país que es caracteritza pel fet que la socie

tat és pluricultural , hi conviuen diferents nacionalitats i la població estran

gera supera massivament la dels nacionals. Després de l'adopció de la 

Constitució , s'ha reconegut a les comunitats estrangeres la possibilitat de 

constituir associacions amb la finalitat d'esdevenir un interlocutor vàlid per 

tractar amb l'administració. I així, doncs , va néixer l'Associació de Residents 

Marroquins. 
La comunitat magribina es compon aproximadament de 300 persones; és 

una comunitat petita , cosa que dificulta considerablement la integració 

d'aquests immigrants al Principat. Considerem que la llei actual d'immigració és 

discriminatòria per als marroquins , perquè afavoreix l'entrada al Principat 

d'estrangers provinents de diferents indrets de la Unió Europea i, en canvi , no 

atorga permisos de treball i sojorn als africans. Se'ns considera diferents dels 

europeus i se 'ns tracta amb discriminació i racisme . 

En general , el resident magribí està molt agraït al Principat d'Andorra per 

haver-lo acollit i haver-li donat la possibilitat de progressar econòmicament i de 

sortir de la misèria que se li presentava al seu país d'origen, donant-li l'oportuni

tat de tenir una feina digna, que no sigui denigrant. Però tot això va ser possible 

ja fa molts anys , i actualment és molt difícil que aquesta comunitat s'incrementi , 

a causa del sistema institucional d'atribució de quotes d'immigració. No obstant 

això , Andorra ha de tenir clar que els residents contribueixen a l'enriquiment 

econòmic del país , ja que els treballadors estrangers són imprescindibles per 
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fer progressar l'economia andorrana, i així doncs, ha de facilitar la integració 
dels immigrants. És més senzill integrar-se en un país quan aquest ho permet i 
disposa dels mecanismes per fer-ho. 

Els residents marroquins del Principat es troben amb problemes sociocultu
rals i religiosos , puix que de moment, i pel fet de tenir una cultura i una religió 
diferents, els costa més integrar-se al Principat, país on la tolerància de la reli
gió islàmica és inconcebible; l'exemple el tenim en el fet que el govern no auto
ritza la construcció de llocs de culte a la religió islàmica. 

Els residents magribins accepten sense discussió que per integrar-se en un 
país s'hagi de parlar la llengua oficial d'aquest país, cosa que han fet sense cap 
problema. Però no entenen per què no se'ls permet que els seus fills puguin 
aprendre a les escoles la llengua dels seus avantpassats . Els sembla molt bé 
integrar-se al país que els acull , però no tant que hagin de perdre les arrels cul
turals i religioses. Per aquest motiu , es va constituir l'Associació de Residents 
Marroquins, amb la finalitat de salvaguardar la identitat àrab d'aquests resi
dents, per representar els marroquins i esdevenir un interlocutor més eloqüent 
amb l'administració andorrana, per permetre als marroquins la lliure pràctica de 
la religió islàmica en un local de reunió que els permet de pal -liar les deficièn
cies del país en aquest aspecte , i fomentar l'educació i la cultura àrabs i 
l'ensenyament de la seva llengua als seus descendents, que van perdent les 
arrels a mesura que les generacions van creixent. Sobretot perquè l'únic lligam 
que tenen amb el país dels seus pares són els seus avis i, una vegada aquests 
són morts, aquest lligam es trenca. 

També es troben amb el problema del racisme ; són menyspreats pel fet de 
ser africans i no tenir els mateixos costums que els europeus. Se'ls discrimina 
en el moment de cercar un allotjament o una feina. L'associació procura resol
dre aquests problemes intentant que els andorrans coneguin el poble marroquí, 
fomentant l'esport, etcètera. 

La creació de l'Associació de Residents Marroquins ha estat un bon principi 
perquè permet als seus membres de reunir-se , de comunicar-se amb els altres 
immigrants, exposar els seus problemes quotidians i trobar-se per intercanviar 
punts de vista, i també per formar un grup de pressió que tingui més força a 
l'hora de dialogar amb les institucions andorranes. 

Aquesta associació espera obtenir més ajudes econòmiques, ja que com 
que es tracta d'una comunitat petita, hi ha una deficiència financera , i està 
intentant de negociar amb el govern subvencions per mantenir el local de reunió 
que té llogat. Però en aquest aspecte el govern andorrà és molt intransigent. 
També desitgem que s'atorguin ajuts als immigrants en cas d'atur, perquè el 
nivell de vida al Principat és força elevat i sovint, si el cap de família perd la 
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seva feina, és molt dur mantenir una família , s'ha de recórrer als pocs estalvis 
que es puguin tenir, i fins i tot l'única solució que té l'immigrant que es queda 
sense feina és tornar al seu país d'origen, amb totes les conseqüències que 
això pugui tenir tant per a ell com per als seus fills , que sovint ja han adquirit la 
nacionalitat andorrana i no tenen cap lligam amb el Marroc. 

Rachid Raguig 
President de l'Associació de Residents Marroquins (ARM) 
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El paper 
de la llengua 
en la integració 

Introducció 

Abans de començar, m'agradaria deixar clar que, entre els molts significats 

que sociològicament, i també políticament, s'han atribuït a la paraula "inte

gració", jo utilitzaré aquell que es refereix a "un ajustament positiu -i actiu- de 

les parts que componen un sistema social", una actitud positiva que intentaré 

definir de manera més detallada en el transcurs d'aquesta comunicació . 

Passo, doncs, a exposar les consideracions que, des del punt de vista lin

güístic , considero rellevants per al tema de la integració , segons l'esquema 

següent: 

1. Algunes dades sobre la situació lingüística actual d'Andorra 

2. La integració , un procés imprescindible 
3. El dret i el deure d'integració. Límits 

1. Algunes dades sobre la situació lingüística actual d 'Andorra 

Voldria destacar algunes conclusions de l'estudi Coneixements i usos lin

güístics de la població d'Andorra, publicat el 1996 pel ministeri de Cultura,' que 

ajuden a concretar aquest tema tan ampli al cas específic andorrà: 

La primera conclusió que cal deixar ben clara és que el nivell de comprensió 

del català per part de la població del nostre país és molt alt. Només un 3% de 

les persones enquestades va declarar que no entenia gens ni mica el català i el 

86% va declarar que l'entenia bastant bé, molt bé o perfectament. 2 
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A més, les expectatives pel que fa al manteniment o a la mil lora d'aquest 
coneixement són bones, perquè el 100% de la població menor de ·14 anys - que 
no era objecte de l'estudi esmentat- aprèn la llengua oficial a l'escola , i en 
aquest terreny tampoc no es pot oblidar l'augment progressiu d'infants escolarit
zats en escoles en què el català és llengua vehicular, gràcies a la positiva pro
gressió de l'Escola Andorrana. 

Una segona dada que considero característica de la realitat andorrana fa 
referència a un ús molt desigual. Efectivament, l'ús del català canvia molt d'un 
sector a un altre. És molt alt en les relacions amb l'Administració pública,3 un fet 
que demostra la capacitat de la població per utilitzar-lo, i molt diferent en el sec
tor socioeconòmic en què en alguns àmbits , com ara els grans magatzems, arri
ba a ser sorprenentment baix.' 

La tercera conclusió que em sembla que ha de ser destacada es refereix a 
l'actitud de la població envers la llengua oficial. Tot i que els resultats obtinguts 
de l'estudi esmentat són molt positius ,5 en el sentit que es un fet plenament 
acceptat per tothom i que les respostes a favor d'una promoció més gran del 
coneixement i de l'ús del català van ser àmpliament majoritàries, el cert és que 
fa l'efecte que el fet lingüístic és viscut més aviat amb indiferència per bona part 
de la població . 

Massa sovint sembla que molts catalanoparlants no valorem gaire o gens la 
pèrdua progressiva de l'ús de la nostra llengua en alguns àmbits determinats, 
una actitud que pot estar relacionada amb el prestigi -més aviat poc prestigi
que nosaltres mateixos atorguem a una cosa que ens identifica tant com la nos
tra llengua. 

I, per part seva, tot i que la majoria dels no catalanoparlants accepten plena
ment que viuen en un país en què la llengua oficial única és la catalana i ho tro
ben molt bé , tot sovint sembla una acceptació més teòrica que pràctica. 

Finalment, vull destacar una conclusió de l'enquesta sociolingüística que és 
evident per a tothom , però que també cal tenir molt en compte en el cas 
andorrà. És el fet que en aquells sectors en què la utilització del català baixa 
-grans magatzems, transport públic , bars-, la llengua que el substitueix com a 
vehicle normal de comunicació entre parlants de diferents llengües és el cas
tellà. 

2. La integració, un procés imprescindible 

Destacades aquestes dades, voldria explicar per què considero que la inte
gració és un procés imprescindible: 

En un estudi sociolingüístic fet l'any 1993 sobre els joves de secundària del 
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país ,6 s'arribava a la conclusió que "Andorra és un laboratori per a l'anàlisi 
demogràfica, sociolingüística i cultural". Si tenim en compte la variada i comple
xa gamma de relacions lingüístiques de la nostra població7 i la gran varietat de 
llengües i de nacionalitats que convivim en un espai tan petit i per a un nombre 
global també tan petit de població , haurem de concloure que realment és una 
situació complexa per a un estat amb un sistema educatiu propi que encara no 
és majoritari i que no té mitjans de comunicació que puguin contrarestar la 
potència i la capacitat dels seus homòlegs espanyols i francesos . 

Per tot això , no sé si la paraula exacta és "integració" o una altra, però és 
evident que hi ha d'haver alguna mena d'apropament formal en les relacions 
entre els ciutadans d'un mateix país , i em sembla lògic -i fins i tot necessari
que aquest mínim comú que doni forma a les nostres relacions lingüístiques 
sigui la llengua pròpia -i també oficial- d'aquest país. 

Entre totes les mesures que un Estat pot impulsar per fomentar la cohesió 
social dels seus habitants i la identificació d'aquells que ho vulguin amb el lloc 
on viuen -on han nascut, potser-, on tenen la feina, els amics, -molts , part de 
la família-, però sobretot on tenen la vida, és segur que n'hi ha moltes de políti
ca d'immigració i socioeconòmiques que són transcendentals. 

Però, segons la meva opinió , no és menys imprescindible adreçar tots els 
esforços perquè la llengua del país, com a nexe comú i eina de relació d'una 
societat, afavoreixi aquesta cohesió. 

Tots sabem la importància simbòlica que té el fet que una persona que hagi 
vingut a Andorra aprengui la nostra llengua, perquè, immediatament, es fa sen
tir més de casa. A Andorra hi ha fins i tot un sentiment d'agraïment cap als qui 
han après la nostra llengua, a diferència del que passa a la majoria de països. 
Per què? Doncs perquè en un altre país aprendre'n la llengua és una necessitat 
de subsistència i, en canvi , a Andorra és una actitud positiva, precisament de 
voluntat d'integració, i aquest fet sempre és molt ben percebut. 

3. El dret i el deure d'integració. Límits 

Però, a part de ser un fet ben percebut, i de ser també beneficiós per a qui 
fa l'esforç , crec que existeixen un dret i un deure d'integració dels quals intenta
ré definir el contingut i els límits des del punt de vista lingüístic. 

En primer lloc, parteixo del fet que els ciutadans de diferents orígens, cultu
res i llengües que vivim en un mateix país tenim el dret i el deure d'integrar-nos 
i d'integrar. 

Es tracta de dos conceptes -dret i deure- bidireccionals -de qui acull i de 
qui és acollit. 
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La qüestió és saber què fa la comunitat que acull -i per tant també les dife
rents institucions i administracions d'aquesta comunitat- per facili tar la integra
ció, i d'altra banda, saber què fa la població vinguda de fora -i per tant també 
els diferents col·lectius que la representen- per integrar-se. 

En el nostre cas, una persona -i en general una comunitat lingüística no 
catalanoparlant- té dret a aprendre la nostra llengua en les condicions que li 
siguin més favorables . Aquest dret, però , només és factible si es compleix el 
deure que té la comunitat que acull -administració i ciutadans- de facilitar 
l'aprenentatge i, per tant, la integració. 

Però, què és exactament el deure d'integrar? 
El deure que tenim els andorrans, i en general els catalanoparlants, d'inte

grar consisteix, com a mínim, a facilitar que les persones que no coneixen la 
llengua d'Andorra l'aprenguin . I aquest mínim imprescindible es fa possible fent 
servir la nostra llengua en tot moment i a tot arreu. 

Haig de deixar clar que em refereixo a tots aquells usos espontanis en què 
no coneixem el nostre interlocutor -quan anem a comprar, quan fem determina
des gestions o anem al restaurant , etc-. M'agradaria evitar qualsevol suscepti
bilitat en aquest terreny: amb la família , amb els amics , amb l'entorn , quan en 
definitiva existeix una elecció conscient per les dues bandes, cada persona té 
dret a parlar la llengua o les llengües que vulgui en les seves relacions. No cal 
ni dir-ho. 

Però tornant al deure d'integrar, si capgirem una mica el raonament, podrí
em enumerar unes quantes conseqüències del fet que els andorrans abando
nem la nostra llengua tan sovint i en tants llocs sense conèixer l'interlocutor al 
qual ens adrecem : 

1. Si canviem de llengua per estar segurs que ens entenguin, adoptem un 
canvi lingüístic artificiós i gratuït, per tal com ara sabem que pràcticament tots 
els habitants d'Andorra entenen la llengua oficial. 

2. En segon lloc, no afavorim la integració de les persones no catalanopar
lants, ja que no els donem l'oportunitat d'aprendre, de començar a parlar la nos
tra llengua. 

3. En tercer lloc, adoptem una actitud clarament discriminatòria. Sovint m'he 
preguntat què és el que ens fa decidir si a una caixera li hem de parlar en català 
o en castellà -Ja cara? , la professió?, l'aspecte en general?- o per què a un nen 
fill de pares portuguesos li parlem en castellà; a què o a on s'ha d'integrar, 
aquest nen? 

4. En quart lloc, si canviem de llengua per oferir un tracte més educat -des 
del meu punt de vista, mal entès-, per què no ens preguntem si el nostre inter
locutor també la té , aquesta sensació equivocada d'educació . 
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5. I, finalment, tot i el caràcter marcadament pragmàtic dels raonaments que 

intento exposar, no vull acabar sense esmentar una altra conseqüència fona

mental que és que afavorim una erosió cultural i d'identitat que ens perjudica a 

tots com a components d'una mateixa societat. 
Per acabar de dibuixar aquests conceptes de dret i deure d'integració, convé 

encara parlar d'un límit molt important que marcaria la frontera i també el contin

gut del deure d'integrar-se que, segons la meva opinió, té qualsevol persona 

que s'estableix en un país diferent, en el cas que ens ocupa amb una llengua 

diferent, i que es correspon amb el dret que té la comunitat que acull que les 

noves comunitats s'integrin . 
Per la part de les exigències , doncs, ha de quedar clar que la integració 

acaba allà on comença el primer intent d'assimilació, la qual consisteix a perdre 

els valors , les referències , les tradicions, els costums i la llengua d'origen d'una 

persona de fora establerta a Andorra. 
Així , mentre que la integració és perfectament compatible amb aquests 

valors i amb aquestes referències d'origen, l'assimilació només pot ser el resul

tat d'una opció plenament voluntària i espontània, i en cap cas no pot ser ni 

forçada ni induïda. 
La integració tal com jo l'entenc se separa clarament de l'assimilació i 

s'oposa frontalment a la inducció, la força o la coacció. 
Hem vist què no és el deure d'integració. Què és , doncs, el deure d'integrar

se? 
Lingüísticament parlant, el contingut d'aquest deure consisteix a fer l'esforç 

d'aprendre la llengua del país en què una persona s'ha establert. Aquest esforç 

és el que pot fer que la persona se senti més "a casa" i que els altres la consi

derin també més "de casa" i sobretot, i d'aquí ve la importància de la llengua en 

aquest procés, farà molt més fàcil la seva integració global i, en definitiva, el seu 

benestar. 
Per això, la integració també s'ha d'afavorir des de les diverses associa

cions, tant des de les que representen les diferents comunitats lingüístiques i 

nacionals i en defensen i promouen els valors culturals d'origen , com des de 

qualsevol altra mena d'associació -un grup de teatre o una comissió de festes, 

una associació de veïns o de consumidors- que no sigui exclusiva d'una comu

nitat determinada. 
En definitiva, cal fer possible que aquests drets siguin efectius i cal fer 

l'esforç per totes les bandes implicades per complir aquests mínims en què con

sisteixen els deures, perquè probablement la integració és un dels reptes més 

importants que té plantejats actualment Andorra, si vol evitar un risc important 

d'erosió cultural i d'identitat. 
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Andorra no vol ser cap laboratori per a cap anàlisi ni demogràfica, ni socio
lingüística, ni cultural; Andorra vol ser senzillament un país amb història i identi
tat pròpia amb la contribució de totes les persones que hi vivim i que "la fem 
possible". 

NOTES 

Montserrat Badia Gomis 
Servei de Política Lingüística 

' L'enquesta es va fer a una mostra de 1.016 persones físiques residents a Andorra, que es va 
estratificar per sexe, nacionalitat i parròquia de residència. 
' S'ha de tenir en compte que un 41 % de la població va aprendre a parlar en català ; un 33%, 
en castel là; un 11 %, en portuguès, i un 9%, en francès . 
3 Un 72% de les persones enquestades declara que parla en català quan s'adreça a l'adminis
tració pública andorrana, en què l'atenció en català arriba fins al 80%. La xifra, tot i que és alta, 
hauria d'arribar quasi al 100%. 
' Mentre que un 67% de la població parla en català quan va al banc o a la gestoria , només un 
29% uti litza la llengua oficial quan compra en uns grans magatzems, en què l'atenció en català 
per pàrt del personal que hi treballa baixa fins al 12%. 
' Segons els resu ltats de l'enquesta, la població d'Andorra manifesta, quan és enquestada, una 
actitud molt positiva envers el català i opina majoritàriamet que el català és imprescindible per 
integrar-se al país o que parlar català ha de ser obligatori per treballar en una feina d'atenció al 
públic. 
' Usos, coneixements i ideologies lingüístics dels joves de secundària d'Andorra , estudi fet els 
anys 1992 i 1993 pels professors Emili Boix i Jaume Farràs per a l'Institut d'Estudis Andorrans. 
' Per exemple, de l'estudi esmentat es desprèn , pel que fa a l'origen dels pares d'aquells alum
nes de secundària, que el 30% són d'origen andorrà o català, el 28,3% són parelles mitxes -un 
índex que es considera molt elevat-, i el 40 % són parelles foranes . 
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El punt de vista 
d'un anglès 

Vull començar per explicar-vos una història verídica sobre integració . 
Després de la Segona Guerra Mundial , Tito va governar Iugoslàvia i ho va 

fer força bé. Als iugoslaus se'ls va animar a moure's d'una ciutat a l'altra i van 
començar a pensar que allò era realment un país . Ja estaven integrats. 

Fa uns trenta anys , mentre visitava Iugoslàvia , vaig conèixer David 
Tedanovic, un advocat que treballava a Opatija. Era un cap de setmana, em va 
convidar a conèixer la seva família a casa seva i vam estar sempre més en con
tacte fins a l'any 1992. 

Llavors va venir la divisió-desintegració. La gent d'Opatija va adonar-se que 
Tedanovic no era un nom croat. En David era bosnià, encara que no havia estat 
en aquest país des que era un nen! Algun temps més tard , el seu director li va 
dir que no era just que un no-croat tingués un càrrec tan important. Ell es va 
resistir a deixar-lo, però ben aviat la seva posició es va fer impossible. A la seva 
dona li van fer el buit , això va provocar discussions a casa i finalment es van 
separar. Sense una llar i sense feina, el David va marxar d'Opatija i no n'he 
sabut res més. 

En David estava completament integrat en la seva comunitat -era membre 
de diversos clubs , anava a l'església cada diumenge, parlava croat. Però quan 
va haver-hi problemes, va deixar de ser un d'ells. 

I això no és un exemple aïllat. La meva dona i jo acabem d'arribar d'Estònia. 
Els russos hi han viscut durant segles , totalment integrats . Però , el 1991, 
Estònia deixà l'URSS i de seguida va haver-hi discriminació contra l'ètnia russa, 
i encara ara n'hi ha. 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 45 



Què hauria hagut de fer en David per estar totalment resguardat? Hauria 
d'haver estat impossible poder-lo distingir. És això el que volem? Els jueus de 
Polònia, l'any 1939, s'havien d'haver convertit en cristians? Els catòlics a Irlanda 
del Nord, s'haurien de fer protestants? Ni això no seria suficient. S'haurien de 
canviar els noms i també falsificar la seva història. 

Jo, què puc fer per ser indistingible a Andorra? Canto a l'Orfeó d'Andorra la 
Vella, la meva dona és andorrana, ara estic intentant aprendre a ballar sarda
nes .. . Treballo per la bona relació entre les comunitats. Però és impossible. 
Desmond Alien mai no podrà ser un membre indistingible en la societat ando
rrana . 

Per això espero molt poc d'aquesta mena d'integració que intenta ignorar 
o reduir els nostres trets diferencials . L'experiència mostra que això no ser
veix. Però encara podem trobar d'altres significats per a la paraula "integra
ció". 

Aquí tinc una llanterna, que com poden veure no fa llum. I també tinc una 
pila . Poso la pila dins la llanterna i eureka! tinc llum. La llanterna continua 
essent una llanterna i la pila només una pila, però juntes són alguna cosa més. 
La integració basada en la necessitat mútua és beneficiosa. Perquè hi hagi 
una bona convivència en una comunitat, és important que les diferents parts se 
siguin útils mútuament, sense comportar un problema a llarg termini. 

Jo represento els residents angloparlants a Andorra. Nosaltres procedim de 
vint-i-dos països diferents d'arreu del món i de vint-i-dues cultures diferents. 
Però hi ha d'altres factors , no tan sols la llengua, que han fet de nosaltres un 
grup compacte , una subcomunitat. 

El primer és l'edat. El 92% té més de 55 anys , i la mitjana és de 67 anys. 
Ens agrada el costum espanyol de fer la migdiada, però som massa vells per 
anar als concerts a les 1 O de la nit, o per aprendre el català. Gairebé tots nosal
tres estem jubilats. Alguns són visiblement rics. N'hi ha més que són pobres , 
però a aquests no se'ls veu gaire. La major part estan al mig. Contràriament al 
que es creu , hi ha molt pocs "residents fiscals" -la majoria paguen rigorosament 
els seus impostos en els seus països d'origen. 

Som interessants per a Andorra? Som una pila que pot seguir ajudant a llarg 
termini? 

Andorra és un país totalment dependent de l'exterior pel que fa a aliments i a 
altres articles, i per comprar-ho necessita constantment diners que vinguin de 
fora. En aquest moment, s'aconsegueix aquesta divisa quasi enterament dels 
turistes . Dependre d'aquesta mena de turisme és perillós perquè es basa en el 
diferencial de preus , que és voluble , i en la bona voluntat de França i Espanya. 
Efectivament, el nombre de gent empleada en turisme ha baixat molt els últims 
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deu anys. Andorra necessita urgentment altres indústries -més bateries per a la 
llanterna. 

Aquí estem nosaltres, la comunitat d'estrangers retirats. Tots el diners que 
gastem a Andorra els hem portat de fora. Per mitjana, cada un de nosaltres 
gasta el mateix que cent-cinquanta turistes i repartim la nostra despesa en tot 
l'any; no ocasionem embussos a les carreteres i no representem cap problema 
a llarg termini . Ni que hi hagués una crisi econòmica, nosaltres continuaríem 
portant els nostres diners per viure a Andorra. 

Al Carib, al sud dels Estats Units, i al voltant de la Mediterrània hi ha comu
nitats senceres de gent retirada que donen una gran prosperitat a les regions 
que els atrauen. Andorra podria convertir-se fàcilment en una d'aquestes àrees i 
els ingressos vinents de la comunitat estrangera podrien ser una part important 
de la seva economia. Seria molt més fàcil que el turisme i també més estable. 

Però tornem al tema de la integració. De fet , nosaltres volem ser acceptats 
tal com som. No tractin de canviar-nos . Som massa vells . 

I ara, el tema de la meva xerrada, com diu l'ordre del dia. Però no serà llarg. 
Quines són les nostres aspiracions? Què volem? 

Res. No volem res. No volem canvis . Quan vam decidir retirar-nos vam visi
tar molts llocs adequats. Però vam venir aquí, ens va agradar el país, ens va 
agradar la gent i també l'absència de burocràcia i vam decidir instal ·lar-nos-hi. 
No hem de subestimar la magnitud d'aquesta decisió -amb totes les diferències 
que vulguin, és una mica com un andorrà que es retirés a Hong Kong-. A tots 
nosaltres ens agradaria que això no canviés, però desgraciadament no tenim 
tanta sort. Les coses van canviant per una o altra raó. Així, doncs, que sigui el 
que vulguin , però ens agradaria estar-hi involucrats . Volem ajudar. Com? 

Si un Andorrà visqués a Anglaterra, tindria un vot i fins i tot podria ser elegit. 
Però jo no demano el vot. Estic content de ser governat pels andorrans. És evi
dent que ho fan millor que la immensa majoria de països de la resta del món. El 
pressupost de l'Estat i el deute nacional són tres vegades millors que els objec
tius de Maastricht -no paguen impostos sobre la renda i viuen bé. 

La fórmula "un home, un vot" no garanteix l'absència de problemes al món. 
Perquè la democràcia funcioni , els qui tenen el poder han de ser justos amb els 
qui no en tenen. Si s'ignoren les injustícies, com passa a Palestina o a Irlanda 
del Nord, tindrem conflictes. A Andorra això és encara més difícil que a la resta 
d'Europa. Els andorrans són una minoria al seu país i no els ha de ser fàcil de 
tenir la majoria satisfeta. 

M'agradaria que el govern d'Andorrà hi medités. Prenguin per exemple la 
Llei de res idències passives. Durant anys hi ha hagut alguna comissió -una 
darrere l'altra- encarregada de discutir sobre els residents passius, però mai no 
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va haver-hi un resident passiu en aquesta comissió i mai ningú ens va parlar 
obertament. Semblava que la majoria dels polítics veiessin com un signe de 
feblesa el fet de parlar amb nosaltres, ja que ells n'eren els responsables, no 
nosaltres. Aquesta actitud és pròpia de cinquanta anys enrere. I el resultat és 
una llei que, a més de percebre's injusta, és molt difícil d'administrar. Si Andorra 
està seriosament interessada en la nostra integració, situacions com aquesta 
s'haurien de corregir i no tornar-se a produir. En realitat , la comunitat anglopar
lant pensa que Andorra no ens vol integrar. Al contrari , creu que Andorra es vol 
desfer de nosaltres. 

Quins canvis m'agradarien? A vegades penso que hi ha massa edificis 
sense acabar, i massa fum del transport pesat. Sembla també que el govern 
copiï dels països grans en lloc d'aprendre dels errors d'aquests, com per exem
ple el gran increment en la despesa de l'Estat. Però coses d'aquestes passen a 
tot arreu. Així, doncs, diré només dos canvis. Primer, que els membres elegits 
de les comunitats d'estrangers retirats , inclosos els angloparlants , haurien de 
tenir accés directe als ministres, a les comissions parlamentàries , als cònsols , 
etcètera, i així poder discutir sobre les nostres comunitats . Però el segon canvi , 
i el més important, és que els polítics ens haurien de parlar i d'escoltar. 
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Comunitat mixta, 
integració 
i microestat 
Reflexions sobre el cas 
d'Andorra 

1 es reflexions que presentem en aquest article són extretes d'un treball 
U'investigació en curs per encàrrec de la Comissió nacional andorrana per la 
Unesco. L'objectiu d'aquest estudi és comprendre els processos de constitució i 
d'implantació de les diferents comunitats presents al Principat d'Andorra. Es 
tracta d'abordar el tema de la comunitat mixta andorrana des d'una perspectiva 
sociohistòrica, fixant-nos alhora en les modalitats actuals de coexistència dels 
diversos grups nacionals. Analitzar els processos d'implantació ajuda a determi
nar quines són les raons socioeconòmiques , culturals i personals que porten un 
individu, en un moment de la seva vida, a instal ·lar-se a Andorra. Respecte de 
les modalitats de constitució de les comunitats, intentem conèixer la realitat del 
sentiment de pertinença comunitària. Es tracta d'integrar-se a les formes de 
vida, a les xarxes associatives i a les xarxes de convivència. 

Aquest estudi s'ha fet , d'una manera totalment clàssica, des de tres àmbits : 
un treball a partir de documents, un treball d'entrevistes individuals i col ·lectives 
i les respostes a un qüestionari .' Hem triat aquest mètode amb la voluntat 
d'interessar-nos en primer lloc per la paraula dels mateixos protagonistes, de la 
seva pròpia experiència. 

Donat que la recerca encara no s'ha acabat, el que farem és subratllar 
alguns aspectes , sobretot metodològics, per mostrar, sobretot, fins a quin punt 
cal anar amb cautela quan es volen abordar temes com la integració, la identitat 
nacional , el sentiment comunitari. Si bé les reflexions enunciades no es plante
gen sempre com un interrogant, sí que són com a mínim hipòtesis de treball . 
Atès que han de provocar discussió, no s'han de considerar el resultat definitiu 
de l'estudi . 
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Microestat de 63.859 hab itants, Andorra presenta en més d'un aspecte un 
interès innegable per qui tracta el tema de les comunitats mixtes. Amb una 
proporció de res idents estrangers pròxima al 75% i una comunitat nacional 
que no és majoritària -e ls andorrans representen el 19,5% de la població 
total, mentre que els espanyols són el 45,1 %-, el Principat ofereix un terreny 
d'elecció en la mesura que alguns grups nacionals són prou importants numè
ricament per plantejar la qüestió de la seva constitució i les modalitats de coe
xistència vigents. D'altra banda, l'experiència quotidiana dels seus habitants, 
com ho demostren les estadíst iqu es ofici als , mostra una convivència més 
aviat harmònica que dei xa poc lloc -o , en tot cas , poca empremta- a l'agres
sivitat intercomunitària en la forma que sigui (de licte de dret comú o moviment 
polític). A més, si en la majoria dels paisos vel'ns -i les rece nts discussions 
sobre les ll eis Pasqu a- Debré a França en són una prova- els temes de 
l'estranger i de la sort que li reserva la nació d'acollida són alhora al centre de 
polítiques públiques i instrumentalitzades amb finalitats politicosimbòliques ,2 a 
Andorra se mbla que es neg ui la comunitat mixta com a objecte de debat 
públ ic. 

Cal dir que la naturalesa mateixa de l'economia de les Valls i els anys de 
plena ocupació han permès a la societat andorrana posposar el tema de la inte
grac ió dels seus membres. Però, en el moment en què el mercat de treball 
nacional sembla mostrar senyals de fatiga en la seva vocació d'absorbir les 
onades d'immigració successives i la seva descendència, la barreja provoca 
diversos problemes. La important presència de residents estrangers es tradueix 
d'aquesta manera en termes de regulació de la immigració, de reflexió sobre els 
mecanismes d'integració, de qüestionament de la identitat o fins i tot de consti
tució d'una ciutadania, i també, finalment, en termes de fiscalitat. 

La perplexitat de l'investigador no és menor que la del polític. En realitat , les 
especificitats d'Andorra com a microestat -les més notables de les quals són 
les dimensions i les institucions- oposen una certa resistència a qualsevol anàli
si clàss ica del tema de la comunitat mixta. De tota manera, permeten plantejar
se una sèrie de conceptes . 

És temptador extrapolar les paraules d'algunes realitats exteriors a la situa
ció andorrana. A més, la Constitució adoptada recentment implica la utilització 
d'una terminologia estàndard (partits polítics , drets humans, ciutadans ... ) que no 
ha de fer oblidar les dimensions realment particulars del Principat. Així, si una 
part de l'estudi ha consistit a mantenir reunions amb els presidents d'associa
cions de res idents o d'associacions culturals , cal tenir sempre present que 
aquestes associacions -llevat de l'Associació de Residents d'Andorra (ARA)
existeixen com a molt des de fa quatre anys i que en alguns casos no represen-
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ten més de deu persones. Igualment, alguns grups nacionals no estan formats 
per més d'un centenar de persones. 

Es pot parlar de societat multicultural? La procedència bàsicament europea 
de les diverses comunitats de residents fa aquest epítet una mica inadequat, 
fins i tot si apareixen diferències gens negligibles entre les pràctiques i l'estil de 
vida d'una família portuguesa i les d'una família britànica. La societat andorrana 
no és, parlant amb propietat, una societat multicultural. De fet , ha tingut molta 
cura d'evitar-ho: apostant per una mà d'obra barata ; però , considerant poc 
engrescador l'exemple dels seus veïns , s'ha mantingut reticent a l'arribada 
d'immigrants d'Àfrica en general i del Magrib en particular. Si bé el Principat és 
clarament plurinacional , es manté blanc i catòlic. 

D'altra banda, el terme comunitat, és adequat quan es parla d'Andorra? N'hi 
ha prou d'escoltar les entrevistes per adonar-se que no hi ha consens en la defi
nició de la comunitat. Algunes persones defineixen la comunitat com un grup 
conseqüent numèricament i organitzat institucionalment. I consideren pertan
yents a una comunitat els espanyols i els francesos. Però la majoria d'aquests 
últims consideren que les veritables comunitats són les marroquines o fins i tot 
les filipines i les índies, en la mesura que perceben aquests individus com un 
grup tancat, que viuen junts, s'ajuden, etc., mentre que aquests grups són nu
mèricament febles 3 i no tenen estructures representatives realment definides. 
D'altra banda, si a alguns el fet de ser de la mateixa nacionalitat els indueix obli
gatòriament a pertànyer a una mateixa comunitat, per a d'altres la nacionalitat 
no és suficient per despertar un sentiment comunitari . 

La discussió que vam tenir amb un grup de britànics permet il ·lustrar el pro
blema plantejat pel que fa al concepte de "comunitat". Aquest grup té tendència 
a concebre el Principat dividit en dos conjunts : la comunitat internacional i els 
andorrans. D'altra banda, tot i que per als altres viuen d'una manera comunità
ria ,< ells saben que hi ha molt pocs punts comuns entre els britànics que han 
treballat sempre a l'estranger per elecció, els que han viscut a les antigues colò
nies de l'imperi i aquells que, atrets pels avantatges fiscals , arriben directament 
del Regne Unit. 

Si els primers resultats de l'estudi donen fragilitat a alguns conceptes, també 
qüestionen la manera de plantejar la problemàtica de la integració. 

Sovint hi ha una diferència gens negligible entre la manera com voldríem 
mesurar el grau d'integració d'un individu (parla la llengua del país? en respecta 
les normes i els valors? en coneix la història i la geografia? .. . ) i el sentiment 
d'estar o no integrat que experimenta el mateix individu. Demaneu a un resident 
si se sent integrat: la resposta és gairebé sempre afirmativa. A més, sempre es 
considera més integrat que el veí que ha arribat més tard : els espanyols 

lOa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 51 



retreuen als portuguesos que no s'integren , etcètera. Cal destacar que els 
grups espanyols i francesos es consideren residents més legítims per raó de la 
història institucional del coprincipat. Sovint es creuen , d'alguna manera, garants 
de la independència d'Andorra i són sovint els qui estigmatitzen més les altres 
comunitats de residents estrangers. 

És molt interessant constatar que les dimensions del país tenen un paper 
indiscutible en el fet que els estrangers se sentin integrats. Els habitants senten 
que "tothom es coneix" en la mesura en què es "recone ixen" (en el sentit 
d'haver-se vist abans). És veritat que el caràcter de microestat porta a una coe
xistència quotidiana que acaba per barrejar identitats i nacionalitats. 5 D'altra 
banda, la identificació amb el Principat pot ser important i molts estrangers resu
meixen aquesta qüestió de la integració amb un "Jo? Sóc d'aquí". El sentiment 
de pertinença a una mateixa societat és comú a la majoria de residents en la 
mesura en què la mateixa naturalesa de l'economia andorrana els permet de 
defini r-se en oposició a uns altres estrangers: els turistes . És molt interessant 
remarcar que els residents estrangers a Andorra són molt sovint crítics respecte 
de ls turistes de la seva mateixa nacionalitat. Els britànics viuen amb temor 
l'assimilació que se'ls pot fer amb els seus compatriotes que ells consideren de 
baix nivell. Igualment, residents espanyols i francesos valoren sovint de manera 
negativa el comportament dels seus compatriotes que vénen a passar uns dies 
al Principat. 

Evidentment, parlar d'integració vo l dir que un té una visió més o menys 
clara d'allò a què s'integra. Si els residents estrangers se senten integrats és 
perquè tenen una visió d'Andorra com a societat plurinacional en la qual ells 
tenen un lloc. El problema és més complex pel que fa als andorrans. Les entre
vistes que hem fet mostren que és molt difíci l definir la identitat nacional ando
rrana , els elements específics de la seva cu ltura i el projecte de societat. La 
situació d'entredós d'Andorra n'enterboleix els contorns, tant culturalment com 
políticament. Si fins i tot a l'andorrà li costa de vegades distingir allò que forma 
part de la seva pròpia identitat cu ltural d'allò que ha estat importat, sobretot pels 
corrents cata lanistes ,6 l'immigrant difícilment pot identificar les normes i els 
valors pròpiament andorrans als quals cal conformar-se . 

La qüestió de "com integrar" s'afegeix fi nalment a aquesta problemàtica. 
N'hem parlat a la introducció: el mercat de treball ha funcionat fins ara com el 
principal instrument d'integració. La crisi ob liga, però , a pensar en altres meca
nismes integradors. De sempre , l'escola, gratuita i obligatòria, institució socialit
zadora per excel·lència, contribueix més que cap altre estament a la integració 
dels immigrants en qualsevol país . Però, i només des de fa uns deu anys , el sis
tema educatiu andorrà no és res més que un sistema educatiu enmig d'altres . 
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Els residents estrangers tenen la possibilitat de triar entre el sistema educatiu 
andorrà, l'espanyol o el francès , però opten pel nacional en una proporció molt 
baixa. Ara bé, si a Andorra l'escola no és el mitjà d'integració a la cultura del 
país, aquest sistema que ofereix la diversitat contribueix a integrar els infants en 
una societat plurinacional. 

D'altra banda, sociològicament i històricament, el sistema de fiscalitat apa
reix com un altre instrument d'integració en la majoria dels països occidentals 
moderns. Demanar una contribució financera és una manera de fer participar 
els immigrants en la vida nacional. Doncs, fins i tot en aquest aspecte , Andorra 
destaca perquè no coneix el principi de l'impost sobre la renda. 

Hi ha també altres maneres de participar en una col ·lectivitat. Participar és 
sovint tenir un lloc, ser reconegut. La jerarquia i el conflicte són també dues vies 
possibles per reconèixer l'altre.7 El conflicte i la seva institucionalització o la seva 
dramatització tenen efectes integradors, perquè pressuposa i reforça la perti
nença a un conjunt comú. Pensem en el paper dels sindicats, que permeten als 
estrangers de qualsevol país participar en la col·lectivitat com a veritables agents 
socials. Doncs bé, la societat andorrana té més aviat tendència a negar qualse
vol dimensió conflictiva. Tanmateix , després de la Constitució , els residents 
estrangers semblen reivindicar cada cop més una certa participació en la vida de 
la ciutat que hauria de fer-ne uns ciutadans en tots els àmbits. La majoria -és el 
cas, sobretot, de l'ARA, una associació de residents extremament reivindicativa
refusa l'associació que s'ha fet entre nacionalitat i ciutadania. Sense pretendre 
necessàriament obtenir algun dia el dret de vot , la majoria dels residents desit
gen abans que res poder guanyar representativitat. Els dol que les institucions 
andorranes no prevegin , de moment, els mitjans per escoltar-los i, per tant, per 
reconèixer-los. 

Finalment, a tall de conclusió , ens podem preguntar per què volem que els 
estrangers s'integrin. En la majoria de casos , perquè se suposa que per viure 
junts cal que la gent s'aplegui. Un antropòleg italià ha aportat al tema elements 
de reflexió molt interessants. L'observació de dues poblacions antropòfagues 
brasileres el porta a reflexionar sobre la qüestió de la identitat. Així, el que volen 
bàsicament aquestes dues poblacions, en guerra constant, és fer presoners. Un 
cop un individu és fet presoner, la població s'encarrega d'integrar el nouvingut a 
la seva manera de funcionar, als seus valors , al seu estil de vida ... abans de 
menjar-se'l. Tot el ritu consisteix a fer de l'altre un igual abans de devorar-lo. 
Cal pensar, raonablement, que en aquest cas s'ha aconseguit la integració? 

Sandrine Rui 
Autora del treball sobre les comunitats mixtes a Andorra. 

Comissió Nacional Andorrana per la Unesco 
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NOTES 

' Fins ara hem fet una vintena d'entrevistes a persones qualificades, és a dir, a persones que 
per la seva professió o per la seva qualitat poden aportar elements molt valuosos per al tema 
que tractem (directors de centres escolars, cap de la policia, directora d'afers socials, repre
sentants de les associacions de residents o de les associacions culturals ... ). D'altra banda, ens 
hem posat en contacte amb residents estrangers a Andorra de manera individual o col-lectiva 
segons els desigs dels entrevistats. Així , s'han reunit grups de britànics, d'espanyols, de portu
guesos i també d'andorrans que han tingut discussions molt apassionants sobre el tema de la 
integració. Per la seva banda, alguns marroquins i francesos, i també dones espanyoles i por
tugueses s'han prestat a l'entrevista individual per explicar-me la seva pròpia experiència. 
Quant al qüestionari , difós en cinc llengües, fins ara se n'han tractat informàticament uns 400 
exemplars . 
' Patrick Weil , La France et ses étrangers, l'aventure d'une politique de J'immigration 1938-
1991 , Calmann-Lévy, París , 1991 . 

3 El 1995, hi havia 138 indis, 263 filipins i 406 marroquins. 
' L'anàlisi dels qüestionaris mostra que la majoria de persones no té cap relació amb la comu
nitat britànica. 
5 Algunes persones entrevistades subratllen la sorpresa que susciten quan diuen "no ser an
dorrans". 
' Vegeu , per exemple, la intervenció de Ramon Serra sobre la sardana, a Recull de conferèn
cies, 10è aniversari, 1994. Societat Andorrana de Ciències, 1996, p. 31. 
' Louis Dumont, Éssais sur l'individualisme. Le Seuil , París , 1983. 
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Andorra, 
terra integradora 

Atots els assistents , molt bon dia. Avui i aquí, en aquesta Universitat Cata

lana de Prada de Conflent, que és com dir al mateix cor de la Catalunya 

Nord, procurarem descabdellar la nostra ponència amb una succinta exposició 

sobre els esforços integradors de la terra andorrana, aquest jove estat i vell 

país , encimbellat en la filera pirinenca i constituït , avui dia , en el navili insígnia 

de la catalanitat. 
És una veritat meridiana que, a conseqüència dels avatars històrics , la dita i 

pirinenca terra fou l'elegida pel destí com la salvaguarda de la nostra comuna 

llengua, perseguida i bandejada en nombroses ocasions , a les terres de l'estat 

espanyol i àdhuc a la mateixa França. I tant ha estat així que nosaltres, perso

nalment, catalans de l'antic Principat, en el decurs de la llarga nit franquista , en 

els moments més durs de la repressió, sentírem vibrar en el fons de la nostra 

ànima un sentiment aiguabarreig d'esperança i d'agraïment, quan en aixafar 

terra andorrana contemplàrem els rètols escrits en catalana parla, tot i consta

tant que, en aquest minúscul triangle pirinenc existia una comunitat que en 

català parlava, en català treballava i en català resava i que, fera orgullosa del 

seu llinatge, havia enaltit la nostra estimada llengua al rang del seu idioma 

nacional , únic i no compartit amb cap altra llengua forana. 
Assentats els anteriors precedents, ratificats posteriorment per la projecció 

de la nostra parla per tots els àmbits de l'ample món , per boca dels nostres 

caps de govern, des dels cenacles dels més preeminents organismes interna

cionals, és evident i és inqüestionable el substrat anímic de catalanitat que con

forma la comunitat andorrana. Però cal manifestar, cal matisar, així mateix, per-
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què és veritat , i la tantes vegades escarnida veritat ha de prevaler, que en 
aquesta escolada del segle i del mil ·lenni , i davant l'allau de parles i de cultures 
foranes existents actualment al país dels Pirineus, cal estar atents, cal estar ull 
viu , per evitar una contingent degradació de la nostra identitat i de la nostra idio
sincràsia, amb el natural respecte pels adduïts factors endògens. 

No volem cansar-vos amb fredes estadístiques, però a un observador mitjà 
de l'evolució andorrana des de l'acabament de la segona contesa mundial , li ha 
de constar, sobradament, que la mutació soferta per aquest país ha estat verita
blement radical en els més diferents aspectes de la vida comunitària, tant en el 
sector econòmic, com en la vida social i política. I si , per una banda, hem pogut 
constatar com els fills dels vells ramaders i camperols, les activitats dels quals 
s'havien constituït en el pal de paller -des de temps era temps- d'una economia 
de precària subsistència, a conseqüència del redescobriment d'Andorra , es 
transformaven , per imperatius dels nous temps, en comerciants i hotelers. En la 
parcel ·la social, s'ha constatat com l'aparició de la classe assalariada, anome
nada abans "classe proletària" , procedent majorment de terres espanyoles i 
desconeguda fins aleshores , imposava la creació de la Seguretat Social i tot un 
reguitzell de noves normatives laborals , tals com la setmana de quaranta hores, 
els períodes d'un mes per any de vacances obligatòries, i, darrerament, ja se 
senten veus que clamen per la cobertura de l'atur ... 

Tanmateix, en el camp de la política, el salt ha estat allò que se 'n diu tre
mendista, i des del dia 13 de març de 1993, a l'empar de la seva primera Cons
titució, la terra de la tradició feta vida s'erigia, per la sobirana voluntat dels seus 
ciutadans, en un jove estat de dret, reconegut com a tal per tots els organismes 
internacionals. 

Si , tal com acabem d'exposar, la trepidant mutació en els referits camps de 
la vida pública ha estat veritablement abassegadora, cal dir que en l'apartat 
demogràfic, el salt encara ha estat més espectacular. I si en aquelles llunyanes 
dates del 1936, la població total d'Andorra no arribava als 6.000 habitants, però 
tots ells de parla catalana, d'acord amb els darrers cens del passat 1996, o sia 
seixanta anys més tard , el Principat d'Andorra té una població de dret de 65.000 
habitants, sense comptar, naturalment, la gran quantitat de població flotant que, 
per la seva característica de terra turística per excel·lència, acullen constant
ment les valls andorranes. 

És evident, doncs, que el creixement demogràfic andorrà ha estat especta
cular, amb un augment del 1.083%, aproximadament, en el decurs dels darrers 
sis decennis, amb l'essencial peculiaritat que el notori creixement de població 
ha comportat, tanmateix , la presència d'un veritable mosaic de llennües i de cul
tures externes, amb la part del lleó per a la població residencial de procedència 
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espanyola, provinents majorment de comunitats de parla castellana, que supe
ren amplament la població nativa, seguits ja pels portuguesos, que han arribat 
al Principat en els darrers temps, allò que es diu a corrua feta, els francesos en 
tercer lloc, i la resta provinent de la diàspora internacional -diguem-ne així-, 
des dels britànics, fins als filipins, passant per magribins, hindús, alemanys, bel
gues, italians i un llarg etcètera. 

De tot l'anterior se'n desprèn que en el mateix rellindar del nou segle i del 
nou mil ·lenni , la població nativa, ostentant la plena ciutadania andorrana, ha 
estat gairebé quintuplicada pel conglomerat de població resident pertanyent a 
altres nacionalitats. 

I davant d'aquest repte fortament contingent per a la perseverança de la 
identitat nacional , per nostra part creiem que és necessària la portada a terme 
d'una tasca integradora, o assimilativa, tot procurant atreure a l'òrbita andorrana 
el major nombre possible de residents forans, car en cas contrari e~ corre l'evi
dent perill d'una lenta periclitació , ja fortament constatada, dels signes identifi
cadors de la personalitat andorrana, el pal de paller de la qual estem fermament 
convençuts que ve constituït per la preeminència de la llengua autòctona. 

No podem deixar de reconèixer que, en la parcel·la esmentada, i en els 
darrers temps, ha estat també ben significatiu un encomiable esforç d'obertura 
dels camins conduents a l'assoliment de la nacionalitat andorrana, una possibili
tat que, durant anys i panys, i en els pretèrits temps de l'Andorra introversa i 
amb les finestres tancades en el seu niu d'àligues pirinenques, havia estat sot
mesa a unes lleis enormement restrictives . 

I en aquest sentit, volem recordar que en el temps de ferro, i gairebé fins 
haver deixat enrere la primera meitat del present segle, la plena nacionalitat 
andorrana solament s'adquiria per filiació ius sanguini , per naixement els fills de 
pare estranger nascuts a les Valls , a partir de la segona generació, ls soli res
tringit , per maridatge d'home estranger amb pubilla andorrana, per matrimoni de 
dona estrangera amb andorrà de soca-rel , i para de comptar. 

Els temps comentats han passat a la història com a testimonis d'un temps i 
d'unes circumstàncies, i alenats per aquesta voluntat integradora a la qual ens 
referim, actualment la plena nacionalitat andorrana s'adquireix per naixement a 
les Valls dels fills de pare estranger amb una residència continuada de 18 anys 
-majoria d'edat al Principat-, per filiació, per maridatge de ciutadà andorrà amb 
dona estrangera, per matrimoni de dona andorrana, sigui pubilla o cabalera, 
amb estranger, i per naturalització. En aquest darrer cas , s'imposa com a condi
ció indispensable el fet de portar residint al país un mínim de 25 anys i haver de 
superar una prova d'assimilació en la qual el potencial andorrà haurà de demos
trar el seu coneixement de l'idioma català i de la realitat andorrana, amb l'afegi-
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tó que, per assolir la plenitud dels drets polítics , haurà, també, i dins un termini 
màxim de cinc anys, de renunciar a la seva nacionalitat d'origen, donada la cir
cumstància que la Constitució andorrana imposa, de manera ben concloent, 
que la nacionalitat andorrana és única i no compartida amb cap altra. 

Òbviament, cal matisar que, tenint en compte les característiques del nostre 
minse país , amb 464 quilòmetres quadrats de superfície territorial, i aquí no hi 
ha més cera que la que crema, aquesta voluntat integradora palesada pels nos
tres governants evidencia ben clarament un notable esforç, que s'ha traduït en 
un notori increment del nombre de passaports, que han passat dels 13.000 i 
escaig de l'any 1988 als 23.071 existents el passat dia 1 de juliol. De tot això 
se'n desprèn que, en el decurs dels nou darrers anys , el nombre de passaports 
s'ha incrementat en un 80%, és a dir, que durant aquest lapse de temps , gaire
bé s'ha duplicat el nombre de ciutadans posseïdors d'aquest document. 

Malgrat tot això, cal matisar que de les 23.071 persones posseïdores del 
susdit passaport, solament unes 12.000, en xifra aproximada, es troben en pos
sessió de la plena nacionalitat, i en conseqüència gaudint del dret de vot , ja que 
la resta està representada majorment pels menors d'edat i per aque lles perso
nes que, havent assolit la nacionalitat per naturalització -una forma desconegu
da fins fa ben poc-, no han renunciat encara a la seva nacionalitat d'origen. 

Si analitzem aquestes dades, arribarem a la conclusió que en el decurs dels 
darrers seixanta anys, el nombre de passaports andorrans ha passat dels 4.000 
existents durant la dècada dels anys trenta als 23.000 i escaig comptabilitzats a 
la dècada dels noranta, tot el que significa i comporta un augment de la comuni
tat andorrana d'un 600%, aproximadament. Però cal ressaltar que el salt més 
important s'ha materialitzat en el decurs dels darrers deu anys, a conseqüència, 
indubtablement, de la comentada acció integradora. 

Però, en contrapartida, cal recordar que la població global del Principat ha 
passat dels 5.000 ciutadans , censats als inicis de la segona contesa mundial , 
als 65.000 habitants actuals , amb un increment que supera llargament el 
1.000%. 

Davant aquests fets consumats , i com sia que talment com a la veïna i ger
mana nació catalana, una part molt considerable de la població forana esta
blerta al Principat prové del constant degoteig de flux migratori de la pell de 
brau ibèric (espanyols i portuguesos), és inqüestionable que els andorrans 
hem d'estar atents i concentrats en la defensa de la nostra identitat nacional, 
davant la lenta i sistemàtica degradació de la nostra personalitat històrica, a 
conseqüència de la confluència de cultures i de parles cohabitants en la terra 
andorrana, amb el benentès que molts dels seus components, a desgrat dels 
anys de residència a les Valls, es mostren rebecs i refractaris al fet andorrà i 

58 Universitat Cata lana d 'Estiu 1997 



continuen emprant les seves llengües pròpies com a vehicle d'expressió en la 
seva vida quotidiana, sense esforçar-se, gens ni mica, per aprendre la llengua 
oficial del país. Amb aquesta manera de procedir, queda ben evidenciada la 
mancança de la premissa fonamental per a la integració: la voluntat d'integrar
se. 

I per poder copsar, per poder tenir una idea concreta de l'aiguabarreig ètnic i 
cultural adduït, exposarem, tot seguit i de manera sintètica, el mosaic demogrà
fic que conforma la població actual , de dret, del país dels Pirineus: andorrans 
amb plena nacionalitat: 12.445; andorrans amb passaport, però sense dret de 
vot , 1 0.630; total població andorrana: 23.075 ciutadans. Espanyols, 28.778; por
tuguesos, 6.500; francesos , 4.299, i pertanyents a les més diferents nacionali
tats , 5.529 residents , tots ells convivint en un territori de 465 quilòmetres qua
drats. 

És inqüestionable, doncs, que Andorra, dins les seves limitacions i els seus 
condicionaments, ha de continuar aquesta política integradora que ha marcat 
sensiblement les planes dels darrers anys de la seva història, si no vol veure's 
desbordada pels esdeveniments. 

Aquesta problemàtica no és senzilla de resoldre , ni de bon tros, ja que, 
com manifestàvem anteriorment, no n'hi ha prou que a escala de govern es 
maldi i es lluiti per facilitar la plena integració a la comunitat nacional de tota 
aquella gent que , provinent d'ambdues vessants pirinenques , es troba 
instal -lada a les valls andorranes. Cal , repetim , com a element essencial , la 
voluntat d' integrar-se, que malauradament , moltes vegades no existeix, tot i 
fent bona aquella secular expressió del poble planer: "Ja pots xiular , si l'ase 
no vol beure". 

I diem malauradament perquè és evident, i és un fet constatat diàriament, 
que persones amb anys i panys de residència efectiva al Principat, provinents 
d'altres països, no han fet , ni fan , el més mínim esforç per integrar-se i, ignorant 
absolutament el més important signe d'integració en un poble que és aprendre i 
expressar-se en la llengua del dit poble , continuen emprant la seva llengua nati
va , amb un evident menyspreu vers la comunitat que els ha acollit. Com és 
natural , davant aquesta obstinada posició, molt poc, per no dir res, poden fer-hi 
les autoritats andorranes. 

El problema és greu a conseqüència de la presència de tot el conglomerat 
d'ètnies de què abans us parlàvem i donada la circumstància que un important 
contingent de població estrangera és de caràcter temporer. Molt a contracor, no 
ens toca més remei que qualificar l'actual situació lingüística andorrana d'una 
mena de torre de Babel en miniatura, la incidència de la qual , es vulgui o no es 
vulgui , es constitueix en un factor degradador de la nostra comuna parla. 
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Aquest estat de coses, un mitjà observador de la vida quotidiana podrà cop
sar-lo de manera ben concloent entrant en contacte amb el sector de serveis, 
establiments comercials , hotelers i en el món de la construcció , on la susdita i 
catalana parla, idioma oficial del país, es troba en un segon terme, superada 
per la parla castellana ... 

És evident que tal innegable realitat és extremament contingent vers el futur, 
ja que , i malgrat les campanyes de sensibilització , en els esmentats sectors 
l'hegemonia de la llengua de l"'imperio", amb un notori increment de la parla 
portuguesa en els darrers temps, continua. 

El nostre petit país, doncs, es veu en la imperiosa necessitat d'incrementar 
l'acció protectora vers la parla catalana enfront de la població residencial , 
majorment provinent de les més diferents comunitats de l'estat espanyol, llevat 
dels procedents de la nació catalana, del País Valencià, de les liles, per tal de 
posar fre a aquesta constant davallada que posa en perill , com hem manifestat, 
els més preuats signes identificadors de la comunitat andorrana. 

La voluntat integradora andorrana existeix, doncs, actualment, com ha que
dant ben palès en la comentada obertura de les vies d'accés per a l'assoliment 
de la nacionalitat, que s'ha traduït en un substancial augment de passaports 
que continua dia a dia, i ens alena la confiança que a mesura que les joves 
generacions, nascudes al país, superin el sostre de la majoria d'edat, i a mesu
ra que l'actual diferència entre la població andorrana i la residencial estrangera 
tendeixi a la baixa, podrà afrontar-se, cada vegada amb més possibilitats d'èxit , 
la contingència significada per l'actual degradació de la personalitat andorrana, 
una terra -dit sigui de passada- acollidora i benefactora en el més ampli sentit 
de la paraula, santuari que fou per a molta gent perseguida per delictes del pen
sament, en aquells temps de l'ominosa dictadura franquista , quan a les contra
des de la nació catalana, i per extensió de la resta de l'estat espanyol , el pensa
ment liberal era considerat pels inquisidors de torn com un delicte de lesa 
patri a. 

El dia que s'escoli aquest flux immigratori , que ha estat la constant dels anys 
del desenvolupament andorrà, i que continua, encara, amb menor intensitat, en 
parangó amb les dècades dels seixanta, dels setanta i dels vuitanta, que marca
ren els sostres més alts del creixement demogràfic andorrà, el dia que la pobla
ció de nacionalitat andorrana s'equipari , o superi , el conglomerat de població 
estrangera que romangui al Principat, o anem molt errats, o s'haurà guanyat la 
incruent i aferrissada batalla en pro de la conservació i del suport de la persona
litat andorrana, enfront de les denunciades influències espanyolitzants major
ment, emparades, fins ara, en la seva superioritat en el cens demogràfic del 
nostre petit país. Un problema que no hauria d'haver existit si , repetim , els nou-
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vinguts posseïdors d'altres llengües i d'altres cultures , sensibilitzats i agraïts 
amb la terra en la qual han trobat feina i humana acollida, haguessin volgut 
aprendre 'n la llengua i emprar-la com a vehicle d'expressió. 

Però cal ser realistes, cal tocar de peus a terra i conscienciar-se que, a des
grat de les campanyes persuasives encaminades a l'assoliment d'aquesta 
meta, fins ara no ha deixat de ser una mena d'utopia, car aquella lapidària 
expressió unamuniana del : "Que inventen ellos" , continua en plena vigència en 
la ment de molts castellanoparlants. 

Com a conclusions de la nostra ponència, ens ratifiquem en la plena convic
ció que Andorra, aquest minúscul estat pirinenc, és una terra amb forta vocació 
integradora, i país d'acollida per a tota aquella gent de bona voluntat que desitgi 
integrar-se a la comunitat nativa del país, però a l'ensems els andorrans, cons
cients i ufanosos dels seus signes identificatius, de la seva pacífica història i de 
la seva llengua, tenen la sagrada obligació de continuar vetllant per la perseve
rança de la seva personalitat com a poble , enmig de la trama del temps i de la 
vida. 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 
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La integració 
de la comunitat 
dels nacionals 
francesos al 

,.,...,. .......... d'Andorra 

Dues són les característiques que poden afectar la integració dels nacionals 
francesos al Principat d'Andorra: la proximitat de França i la diversitat d'ori

gen dels mateixos francesos. Però , abans d'examinar-les, convé recordar la 
història de la immigració francesa a Andorra. 

I. La història contemporània 

La història de la immigració francesa a Andorra (a excepció del trànsit dels 
jueus i residents o proscrits de tota mena que escapaven de la dictadura nazi i 
"petainista" del segon conflicte mundial i dels col -laboradors francesos a partir 
de 1944) comença poc després dels anys cinquanta, amb la instal -lació de refu
giats republicans espanyols naturalitzats francesos i de catalans francesos origi
naris de la zona de proximitat amb Andorra, als quals es van afegir algunes per
sones amb diverses motivacions. 

A partir dels anys seixanta, diversos esdeveniments van contribuir a crear un 
flux important de migració francesa cap a Andorra. En primer lloc, l'obertura 
d'Espanya al turisme de masses va beneficiar Andorra, que es trobava a mig 
camí de les platges de la Costa Brava; en segon lloc , l'obertura de l'estació 
d'esquí del Pas de la Casa pel pioner Viladamat, una atracció hivernal que va 
donar feina al poble estiu i hivern, i, en tercer lloc, la independència de les colò
nies franceses , que va induir alguns dels repatriats a instal-lar-se a Andorra, 
malgrat les dificultats climàtiques. La immensa majoria dels estadants francesos 
es van establir com a comerciants, i la resta eren jubilats . Els únics assalariats 
treballaven a les emissores de ràdio o als magatzems Pyrénées. 
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Els anys setanta i vuitanta van ser les dues dècades més glorioses de la 
prosperitat econòmica, estretament relacionada amb el desenvolupament de 
França i, sobretot, amb la transició d'Espanya a la democràcia. Per als france
sos dels anys setanta, Andorra tenia la reputació d'un país en què es podia fer 
fortuna sense cap ital ni cap formació particular, cosa que va atreure molts 
d'aquells que en una altra època s'haurien expatriat a les colònies . Molts van 
prosperar en el sector del comerç, encara que alguns es van arruïnar per les 
dificultats que van començar a sorgir l'any 1992. 

En aquesta època, Andorra va ser escollida per molts jubilats procedents 
d'Àfrica per la qualitat del seu clima , el cost de la vida i la tranquil ·litat . Va ser 
l'època de la implantació d'alguns professionals liberals en el sector mèdic i 
dental que van ser molt apreciats per la qualitat de les seves prestacions. 

A partir dels anys noranta (i fins i tot uns anys abans) , a més dels cor
rents migratoris descrits, van aparèixer de manera cad a cop més signif icat i
va assalariats de formació diversa i empresaris desitjosos d'instal ·lar la seva 
empresa a Andorra , esdevenint -ne assalariats. Aquesta nova capa d'emi
grants és més volàtil , ja que depèn d'una conjuntura fiscal i econòmica rela
cionada amb les orientacions futures de la legislació andorr·ana en curs 
d'elaboració . 

Il. La integració a Andorra 

La noció d'integració és particularment ambigua i pot ten ir múltiples signifi
cats: de l'assimi lació forçada pura i simple (la depuració ètnica a Bòsnia practi
cada pels serbis) a la participació facultativa (el vot a les eleccions municipals 
per elegir representants en alguns països de la UE). Cal constatar que a An
dorra no existeix cap definició legislativa del concepte d'integració , que queda 
totalment absent de la vida oficial del país , malgrat (o potser per causa de) la 
atípica situació minoritària dels nacionals en el seu propi país. 

La figura de la integració implica una comunitat integradora i una altra que 
accepta ser integrada. La hipòtesi de la present sessió és: la població andorra
na desitja la integració de la població francesa. 

La primera constatació és que res no s'oposa a la integració de la comunitat 
dels francesos a Andorra, la qual depèn simplement de la voluntat de cadascú 
d'intentar aconseguir-ho; però s'ha de dir que existeix una gran desigualtat 
entre els francesos en aquest sentit. 

a) L'idioma constitueix un vehicle primordial d'integració. Els francesos d'ori 
gen català són els més afavorits, ja que poden accedir fàcilment a la informació 
sobre les coses del país (premsa, televisió , BOPA, vida associativa, etc .). 
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Per a tots els altres , l'aprenentatge de l'idioma, malgrat les estructures exis

tents per facilitar-lo , és particularment difícil (en particular per a la gent d'edat) , 

sobretot tenint en compte que són pocs els autòctons que no parlen francès , i 

els altres residents s'expressen majoritàriament en castellà. 
Per tant, la motivació ha de ser molt forta i el temps a dedicar-hi suficient per 

aconseguir un resultat significatiu; en canvi , la majoria dels francesos residents 

a Andorra són capaços de llegir i comprendre el català escrit , cosa que els per

met tenir un accés parcial a la informació local. 
Per cloure aquest capítol s'ha de reconèixer que , en la vida quotidiana 

andorrana, per fer-se entendre és més important expressar-se en castellà que 

en català, cosa que priva l'idioma de ser un factor d'integració per als france

sos. 
b) Durant molts anys, el sistema administratiu andorrà compartit entre els 

coprínceps feia que els francesos es trobessin en una situació privilegiada, ja 

que la vegueria francesa feia de consolat, tot i tenir unes responsabilitats en 

matèria d'ordre públic , justícia i administració. 
Els francesos no entenien gaire bé aquesta institució, però es consideraven 

ben protegits , sobretot en matèria de normes d'immigració i fiscalitat. 
Amb la normalització d'Andorra, els francesos estan regits per les mateixes 

normes que els altres residents estrangers, cosa que es va assimi lant molt a 

poc a poc; es tracta d'una situació nova que no hauria de dificultar la integració, 

malgrat la proximitat del país d'origen. 
e) La implantació geogràfica d'Andorra dificulta evidentment la necessitat i la 

voluntat d'integració dels francesos que hi resideixen , que no es consideren 

totalment en un país estranger perquè en molt poc temps poden traslladar-se a 

França (en particular al Pas de la Casa). Això constitueix un clar motiu de volati

litat dels residents treballadors. 
La perforació un dia o altre d'un túnel "agreujarà" aquest estat de fet. 
d) La nacionalitat andorrana. 
Una de les dificultats per a la integració de la comunitat francesa a Andorra 

és que, als obstacles existents, s'hi ha d'afegir que l'eventual integració no afa
voreix l'accés a la nacionalitat andorrana per naturalització. 

En efecte, com s'ha dit abans, en la vida quotidiana no hi ha una necessitat 

absoluta d'integrar-se per viure còmodament; una persona francesa realment 
motivada per integrar-se ha d'esperar 25 anys de residència permanent per 
poder accedir a la nacionalitat andorrana, i ha de "repudiar" la francesa (proce

diment legal francès per renunciar a la nacionalitat francesa) , ja que la norma 

andorrana (avui , almenys) refusa la multinacionalitat. 
És un fet que el sistema existent no gratifica l'esforç requerit. 
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III. Temptativa de conclusió 

La comunitat dels francesos a Andorra està perfectament integrada, en el 
sentit que no ha de fer cap esforç per trobar-se còmoda en el país. 

Aquesta situació pot ser modificada si els poders públics andorrans posen 
en marxa una política integradora de les comunitats estrangeres a Andorra. 

Naturalment, el legislador haurà d'haver donat abans un significat polític a la 
integració compatible amb la Convenció Europea dels Drets de l'Home i la tradi
ció . 

Les associacions de residents estrangers tenen un paper importantíssim 
perquè aquests canvis no perjudiquin una convivència que és un exemple únic i 
mundialment reconegut. 
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Problemes socials 
derivats de la 
no integració 

Fa vuit anys , també vam participar en la Diada Andorrana a la Universitat 

Catalana d'Estiu de Prada, concretament en la segona. Llavors parlàvem 

d'immigració i avui d'integració , dos temes força lligats i que no podem tractar 

separadament. Volem agrair-vos que també aquesta vegada ens hagueu convidat. 

La immigració 

L'any 89 afirmàvem "el dret natural de l'home a emigrar, a escollir un nou 

domicili a l'estranger i a buscar unes condicions de vida més dignes". Dret que, 

exercit de manera desitjada o bé forçada, pertany exclusivament a l'individu i la 

seva família . 
Joan XXIII , a l'encíclica Pacem in terris , diu de manera contundent i precisa 

que les autoritats públiques conculcarien injustament un dret de la persona 

humana si impedien l'emigració o la immigració, o si hi posaven traves , llevat 

que ho reclamessin unes raons de bé comú, greus i fundades. 
A ningú no li agrada prendre la decisió d'emigrar. Deixar la família , les 

arrels, els paisatges, la cultura ... 
És una decisió que comporta un cost humà inestimable i que només pot ser 

assumida per persones fortes , amb capacitat d'iniciativa i disposades a treballar 

en un país de costums, cultura i sovint llengua diferent. 
També manteníem que "tot aquell que ha d'entrar en contacte amb un altre 

poble, ha d'apreciar molt el seu patrimoni , les seves llengües, els seus costums 

(Concili Vaticà 11). 
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"Per això els immigrants s'han d'acomodar de grat a la comunitat que els 
acull i han de procurar aprendre 'n l'idioma, a fi que, si s'allarga l'estada o arriba 
a ser definitiva, puguin integrar-se més fàcilment en la nostra societat". 

A Càritas, com a entitat de l'Església, tractem el tema de la immigració des 
d'una perspectiva cristiana i, per tant , com un fet humà, no com un problema. 
Els immigrants , com els altres grups de població, poden tenir problemes socials, 
però el fet que a casa nostra hi hagi persones d'altres cul tures només pot ser 
valorat com un factor d'enriquiment i de creixement mutu. 

Des de Càritas , apostem per la solidaritat amb l'immigrant com a individu i 
com a col·lectiu . També l'acollim ; l'acollida orientada vers la seva promoció com 
a persona i la seva integració a la societat andorrana. 

Integració 

De manera genèrica, per a nosaltres, integració vol dir que cada persona 
trobi el seu lloc i la seva funció dins la comunitat , que pugui desenvolupar el seu 
potencial humà, que assumeixi les seves responsabilitats com a ciutadà/na i 
que tingui la voluntat d'establir-se i de participar en la vida social , renunciant , si 
cal i temporalment, a la seva individualitat, per poder integrar-se a la comunitat 
que el rep . A canvi , la societat que l'acull li ha de garantir els béns col ·lectius i la 
igualtat de drets. 

És molt important que la integració pugui fer- se des del respecte a les 
diferències de cada persona, però també des del respecte a les normes de 
comportament comú a tots els membres de la societat. El temps necessari per 
aquest procés dependrà de l'amplitud de diferències de partida, de la disposició 
de cada part i de la presència de mesures socials globals per facilitar el procés. 

Elements clau que intervenen en un procés d'integració 

• Marc politicolegal 

El poble andorrà , que fins als anys trenta-quaranta es va veure obligat a 
emigrar, sempre s'ha mostrat acollidor amb l'immigrant. Però no n'hi ha prou 
amb la vo luntat acollidora del poble. 

El s governants ten en la res ponsabilitat d'elaborar una política global 
d'immigració que respecti tots els valors de la persona, que tingui en compte 
la immigració com un factor estructural de l'actual societat i que sigui integra
dora. 

És urgent l'elaboració de la Llei d'immigració , amb previs ió i no amb improvi-
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sació. Per tant, creiem que ha de ser una Llei consensuada, i no tan sols amb 
les forces polítiques, sinó també amb les socials, associacions de residents , 
associacions culturals , organitzacions no governamentals .. . 

• Marc social 

Treball 

El treball és una de les causes principals de la immigració i és determinant 
en el procés d'integració , com a factor organitzador i alhora estabilitzador. 

El treball incorpora l'immigrant com a membre actiu de la societat, li dóna 
capacitat econòmica per instal ·lar-se al país , reagrupar la família i tenir cobertu
ra sanitària. 

L'excessiva relació entre el contracte de treball i la renovació del permís pro
voca sovint situacions injustes, com la no renovació a persones que porten 
força temps treballant al país i que en el moment de renovar es troben en situa
ció d'atur. Aquestes persones entren en el món de la il·legalitat, que no afavo
reix gens la seva integració. 

Considerem una gran injustícia el fet que nombroses empreses substitueixin 
el treballador amb molts anys d'experiència per treballadors que acaben d'arri
bar i que suposen mà d'obra més barata. Tots coneixem persones que només 
pel fet d'arribar als cinquanta anys són excloses del mercat laboral . Poc des
prés en poden ser de la societat i els podem considerar no integrats. A més, no 
tots poden o volen tornar al seu país d'origen , després d'haver viscut i treballat 
a Andorra vint i trenta anys. 

Salut 
La Llei general de sanitat del 1989 preveu, en els seus articles 7 i 8, que 

tots els andorrans i ciutadans estrangers que tinguin establerta la seva 
residència legal i efectiva al Principat, tindran assegurat el dret a la protecció 
de la salut i el dret a beneficiar-se de les actuacions , dels programes de salut 
pública i de les prestacions d'assistència sanitària. Si demostren no tenir 
recursos econòmics ni altres possibilitats de protecció social , el Govern 
n'assumirà les despeses. Malauradament, aquesta llei no s'ha reglamentat. 
La nostra societat té el recurs , però els nostres governants no l'han desenvo
lupat perquè se 'n beneficiïn els seus ciutadans més desfavorits econòmica
ment. 

A Andorra, quan una persona deixa de cotitzar a la CASS, perd la cobertura 
sanitària al cap de 25 dies. No disposar de cobertura sanitària pot comportar i 
generar una greu problemàtica en la persona o la família ; des de la nostra insti-
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tució , ens trobem molt sovint casos com aquest, que representa entrar en un 
primer grau de pobresa. 

Habitatge 

És l'espai on fem la majoria dels actes de la nostra vida quotidiana i de con
vivència familiar. Disposar o no d'habitatge amb unes condicions suficients i 
tenir-hi garantida una estabilitat són elements fonamentals per a l'equilibri emo
cional d'una persona i d'una família. 

Les condicions d'habitabilitat de l'habitatge també són determinants . A 
Andorra, encara hi ha famílies que viuen en una habitació d'hotel o en un pis 
que el propietari ha dividit per a diverses famílies. És veritat que quan ja en 
parlàvem, l'any 1989, la situació era més greu i que s'ha alleugerit el problema, 
però per a nosaltres el condicionant de l'habitatge continua essent un motiu de 
desajust de la dinàmica familiar i econòmica de moltes persones i famílies que 
viuen al país. 

L'habitatge és un element prioritari dins un procés d'integració i, per contra, 
és un dels elements més difícils de resoldre per a l'immigrant quan arriba. Viure 
en un espai digne permet tenir una convivència positiva, permet tenir una rela
ció velnal i fins i tot incorporar-se plenament al barri/poble. 

Formació 
La formació és un altre element clau del procés d'integració. 
La formació , entesa en sentit global , ha d'abastar els adults i els seus fills , la 

segona generació, i ha de preveure tant l'aprenentatge de la llengua com 
l'entorn social i la cultura del país . 

Considerem essencial que en els programes de formació d'adults , l'aprenen
tatge a l'aula estigui molt relacionat amb la vida quotidiana al carrer, amb el fun
cionament de les diferents administracions i serveis, amb la promoció laboral. 
També és important que el professorat tingui una formació específica en inter
culturalitat. L'important és saber adaptar-se a les necessitats de la persona que 
aprèn, en lloc que aquesta s'hagi d'ajustar a un sistema educatiu que no tingui 
en compte la seva diversitat. 

Des d'aquí felicitem el Servei de Formació d'Adults, del ministeri d'Educació, 
Joventut i Esports , perquè tot i el seu curt rodatge, ha demostrat una gran capa
citat per facilitar la formació integral de persones de diferents cultures i nivells . 
Al mateix temps, l'esperonem a continuar atent a les necessitats canviants dels 
seus alumnes. 

La segona generació, la volem tractar des de les dues dimensions, l'acadè
mica i la cultural. 
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Pel que fa a l'acadèmica, no totes les escoles ofereixen un reforç especial 

als fills dels immigrants nouvinguts. Càritas Andorrana, disposava fins l'any pas

sat, d'un programa de reforç escolar dirigit a nens amb dificultats especials per 

aquesta raó , a través del qual es facilitava que poguessin obtenir el graduat 

escolar, bé per continuar estudiant, per incorporar-se al mercat laboral. Amb 

l'entrada en funcionament de I'ESO (Ensenyança Secundària Obligatòria) , de 

moment, hem suspès el programa. 
En referència a la dimensió cultural, la segona generació viu amb contradic

ció entre les pautes culturals de la nostra societat i els models de la seva cultu

ra. Li cal un acompanyament que l'ajudi a descobrir els valors comuns a totes 

dues cultures , que l'ajudi a respectar i cultivar les diferències per tal d'evitar que 

oblidi l'una i l'altra . Aquest acompanyament el poden afavorir l'escola , els 

esplais, les escoles esportives ... 
Per això, es fa també necessari que els professors i monitors es formin en la 

intercu I tu ralitat. 
La situació es complica en el cas de nens i joves que vénen al país molt més 

tard que els pares. 

Família 

Sovint la immigració la inicia una persona sola, encara que sigui el projecte 

de tota una família. Aquesta situació no ha de durar gaire temps. La migració no 

pot trencar el procés vital de viure en fam ília o de formar-ne una. 

Des de Càritas entenem que la família és un element fonamental d'integra

ció de l'immigrant i que cal garantir-li el seu dret a viure en família. 

Actituds 
• De la societat civil: encara que a Andorra no hem de parlar de conductes 

racistes ni xenòfobes , sí que de vegades trobem actituds de desconfiança 

envers allò que és diferent (raça, color, llengua, costums ... ), d'incertesa pel 

futur laboral. .. Les Associ acions de residents , les culturals , les ONG , les 

Associacions de Pares d'Aiumens i els mitjans de comunicació , tots podem tre

ballar conjuntament per la integració creant espais d'interculturalitat i d'intercan

vi , accions i actituds que afavoriran que la societat andorrana avanci en la seva 

condició de societat oberta, dinàmica i democràtica. Hem de tenir una atenció 

especial a les aportacions de les associacions de migrants, de les quals aquí, 

avui , n'hi ha una nodrida representació. 
• Del mateix immigrant: sovint, l'immigrant s'identifica solament com a treba

llador en la nostra societat. Encara que hi hagi ritmes de treball intensos i que 

sembli que no hi ha temps per fer res més, cal un esforç per integrar-se, per 
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conèixer el país i l'idioma, per participar en associacions ... ja que són un camí 
cap a la integració. 

Així, doncs, la "fallida" d'un o de diversos elements del procés d'integració 
que hem descrit pot afavorir diferents problemàtiques socials . N'és un bon 
exemple la falta de feina i de prestacions sociosanitàries, que són els desenca
denants de la majoria de situacions. I n'hi ha de força greus i desesperades, 
que atenem des de la nostra entitat. 

Tot seguit farem una breu sinopsi del nostre treball diari amb persones, indi
vidus i famílies que viuen al país o que es troben de pas. Persones, històries de 
vida molt diferent, que tenen en comú el fet trobar-se en una situació de neces
sitat d'ajut molt divers, i no sempre material. Descrivim els programes d'atenció 
directa en què la població atesa és majoritàriament immigrant, uns programes 
que s'han creat per donar resposta a les necessitats i que van evolucionant, 
com ho fan les diferents formes de pobresa. 

I) Atenció primària 

Aquest programa es fa des de les Càritas parroquials amb permanències 
d'un dia per setmana a cada parròquia. Consisteix en l'acollida i l'atenció de tota 
persona o família que sol·licita ajut, informació o orientació. Treballem coordina
dament amb els altres serveis socials del país per tal de no duplicar recursos. 
L'any passat vam ajudar 176 famílies , de les quals 164 eren immigrants (93%). 

Tipus de problemàtica atesa: 
- Econòmica: falta o disminució d'ingressos per situació temporal (atur, baixa 

per malaltia, separació ... ) o bé definitiva (pensió d'invalidesa o jubilació) 
- Habitatge: lloguer elevat per relació amb els ingressos de la família , condi

cions d'habitabilitat deficients, habitació d'hotel .. . 
- Salut: malaltia crònica, falta de cobertura sanitària ... 
- Treball : falta de treball , en especial persones més grans de 50 anys i 

menors de 18, treballs temporers ... 
- Infància i adolescència en risc: poca convivència amb els pares, infants 

sols a casa o que s'ocupen de germans petits ... 

11) Mou-te 

Mitjançant aquest programa, s'atenen aquelles persones soles , residents al 
país , que es troben sense sostre , sense feina i sense els mitjans per cobrir les 
seves necessitats més elementals. 
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Se'ls acull i per mitjà d'un seguiment psicosocial es treballen els seus hàbits, 
les seves relacions familiars i se'ls dona suport perquè normalitzin la seva situa
ció, que generalment s'aconsegueix a través d'una feina . 

L'any passat vam atendre quinze persones , catorze de les quals eren immi
grants (93%). El temps de residència al país oscil·lava entre els cinc i els trenta 
anys. 

Persones a les quals els han faltat gairebé tots els elements del procés 
d'integració que hem descrit (marc social). 

III) Suport 

Programa d'atenció especialitzada (advocat, psicòleg , assistent social) a les 
famílies monoparentals. No s'ha fet un estudi global a escala de tot el país . 
Nosaltres constatem que en la nostra societat es produeix un índex elevat de 
separacions i de trencaments familiars. Les conseqüències són preocupants , 
especialment pel que fa als infants. En aquest programa, l'any passat vam aten
dre 63 persones, 52 de les quals eren immigrants (82%). 

El tipus d'atenció ha estat: 
-Orientació i suport afectiu i personal. 
- Orientació escolar 
- Informació del procés de separació . 
- Informació de regulació de la situació legal dels fills . 
- Informació de l'incompliment d'obligacions paternofilials. 
-Gestió de recursos administratius. 

IV) Transeünts 

El transeünt és aquella persona no resident , sense mitjans econòmics, que 
es troba de pas o bé busca feina. És un immigrant que està fora del seu país 
buscant d'una manera o altra una sortida a la seva situació , que acostuma a ser 
crònica. Som conscients que no podem iniciar programes d'inserció social amb 
aquestes persones , però sí que els oferim una acollida, limitada però suficient 
per restablir forces i continuar el camí. L'any passat vam atendre 109 tran
seünts. 

V) Rober 

Ha estat, durant molts anys , i continua essent-ho encara, una ajuda per a 
aquelles persones sense mitjans que necessiten roba, mobles i estris per equi-
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par la seva llar. El rober està obert a persones amb necessitats socials en 
seguiment en algun programa de Càritas , però també a la població en general 
mitjançant un control. 

Aquest recurs és possible gràcies a la roba i els estris de segona mà, en bon 
estat, que ens aporten molts particulars i alguns comerços del país. 

L'any passat vam fer 5.884 intervencions. 

Conclusió 

A la llum de les dades que acabem de donar sobre l'actuació de Càritas 
Andorrana l'any 1996, Càritas arriba a la conclusió que al nostre país hi ha un 
ampli sector de persones que no estan integrades, sinó que més aviat podríem 
afirmar que estan marginades, viuen al marge de la vida social i econòmica del 
nostre país. 

Fan falta una sèrie de lleis i de reglaments , des de la d'immigració fins a 
d'altres de caràcter social (cobertura sanitària , reagrupament familiar, atur ... ) 
que donin una seguretat personal i col·lectiva i que ens permetin poder parlar 
d'integració plena al nostre país. Integració amb respecte a la cultura d'origen. 

Això es responsabilitat de tots , però evidentment, i sobretot, de les institu
cions responsables d'elaborar les lleis. 
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Aspiracions 
dels residents 
espanyols 

Introducció 

Q uan parlem d'integració a Andorra, no dubtem a utilitzar la paraula "nacio

nalitat", condició per la qual s'atorguen a la persona els beneficis inherents 

a la condició juridicopolítica de ciutadà d'Andorra i li imposa altrament les obli

gacions que corresponen a aquesta condició. 
Sens dubte, "integració" és una paraula amb una extensió tan àmplia com 

ho és el debat actual sobre l'eix de convivència que arrela el futur immediat 

d'Europa i, per descomptat, d'Andorra. La paraula "integració" la podem utilitzar 

sobre conceptes polítics, econòmics i socials; però no hem d'oblidar el concepte 

humà d'aquesta paraula i utilitzar-la més sovint, en un moment en què a 

Andorra el present ja ens ho està plantejant. 

Nacionalitat 

Vint-i-cinc anys de residència al país representen , per a la gran majoria de 

persones que aglutinem la societat andorrana, "tota una vida"; quan l'ocasió 

arriba, ja no es té la il ·lusió que es podria tenir anys enrere . El fet que aquests 

ciutadans estrangers no es nacionalitzin podria comportar un greu problema per 

a la nostra societat, que conserva, com a majoria resident , persones estrange

res . A l'empara de la nova Llei de la nacionalitat, es creen famílies plurinacio

nals que, al contrari del que es pensa, tenen problemes d'enfrontament entre 
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els qui volen "mantenir els privilegis" i els qui , per una realitat o una altra, soste
nen un concepte de societat més ampli , que no és res més que la convivència 
pacífica de totes les cultures residents , amb un èmfasi especial en el manteni
ment de l'Andorra acollidora que tots coneixem. Des de l'ARA, hem conegut 
casos desesperants de pares residents amb fills andorrans que, quan arriben a 
una certa edat i els és difícil de trobar mitjans de subsistència, els mateixos fills 
els aconsellen que marxin "al seu país", on tindran més ajudes. Sense pensar 
que el seu país , ara, és Andorra, i que és des d'aquí que els hem de resoldre 
els problemes. Només cal pensar que aquestes persones fa molts i molts anys 
que són al país i, el que és més greu , que el fet de nacionalitzar-se andorrans 
no els representa cap solució. Això és més dur per als andorrans fills de resi
dents que no tenen una feina estable i comencen a trobar dificultats per formar
se un futur. 

Amb tot, els qui vénen ara ho tindran pitjor 

La Llei de la nacionalitat va suscitar un debat pels anys de residència que 
calien per poder optar a la nacionalitat andorrana: 30 , 25, 20 , 18 o 15 anys , 
aquest van ser els números amb què es va especular durant mesos i, finalment , 
van quedar en 25. Doncs ara, la realitat és una altra i els únics que podran optar 
a la nacionalitat als 25 anys són els residents estrangers que van arribar a 
Andorra abans dels anys vuitanta, ja que el permís de residència i treba ll era 
immediat. Després del 1980, aproximadament, el servei d'immigració fa constar 
la inscripció als registres oficials des del dia que es concedeix la residència 
efectiva, és a dir: es poden passar tranquil ·lament de tres a cinc anys amb el 
permís de sojorn , que no compta per als anys de residència. No ho troben un 
fet desintegrador? 

Residències passives 

A l'ARA sempre ens ha mogut el fet aglutinador que deriva de la reclamació 
del respecte dels drets de tots els ciutadans d'Andorra. Ens preocupa la integra
ció dels residents estrangers a la societat andorrana. Denunciem la Llei de 
residències passives perquè, justament , va contra la integració dels residents 
estrangers. No vam pensar que els residents passius tenen un poder adquisitiu 
més alt i que per tant havien de pagar més, i sí que vam pensar que els resi
dents passius actuals ja formaven part de la nostra societat i per tant no se'ls 
havia de discriminar amb una llei que el temps ens està dient que és negativa i 
desintegradora. 
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Partit polític 

Actualment, i després del projecte impulsat des de l'ARA durant els anys vui
tanta de crear un sindicat andorrà de treballadors, un dret que ens ha estat reta
llat, tenim previst impulsar i secundar la iniciativa d'un sector de la nostra asso
ciació de crear un partit polític andorrà, d' ideologia d'esquerres i format 
majoritàriament per la classe treballadora. Això pot significar l'entrada en l'esce
na política andorrana d'una força clarament definida com a partit d'esquerres , 
defensora d'una política progressista i integradora dels residents a Andorra i 
d'Andorra a l'Europa actual. 

Integració de residents equival a pèrdua de privilegis? 

A Andorra no podem parlar de poca integració, però sí que ho podem fer de 
poc interès dels polítics andorrans per donar garanties d'integració total als resi
dents estrangers. El preu de vint-i-cinc anys a trenta anys per nacionalitzar-se 
andorrà és molt alt, ni tan sols ens garanteix els principis consagrats a la 
Constitució: dret al treball , dret a un habitatge digne, dret a sindicar-se amb lli
bertat, protecció a la família , etc. No pretenem fer perdre privilegis als ~ndo
rrans , tan sols pretenem ser ciutadans d'un país que ens ha acollit i que ens 
permet estar-nos-hi anys i anys mentre amb el nostre esforç aconseguim fer 
subsistir un capitalisme cada vegada més dur i cruel. La pèrdua de la identitat 
andorrana es veu agreujada amb la creació de famílies plurinacionals i amb la 
no concessió de la nacionalitat als residents a partir d'un nombre més baix 
d'anys. Tot això ho podríem definir com una pèrdua de privilegis i no d'identitat. 

Llei d'immigració 

Els polítics andorrans són conscients de la necessitat d'un canvi de progrés 
que porti Andorra a l'Europa del segle XXI ; però buiden les seves idees per 
defensar uns quants, i això representa una greu manipulació de la democràcia. 
Tots hem sentit a parlar de la llei marc d'immigració, que per anar bé hauria 
d'estar enllestida com a màxim sis mesos després de la Constitució. Tan desit
jada com esperada, serà el resultat de la voluntat integradora que els polítics 
andorrans puguin tenir envers els residents estrangers . L'obertura de la nacio
nalitat, la protecció al treballador amb un reglament laboral equiparable als pai
sos del nostre entorn , l'adequació d'una borsa de treball lligada a una assegu
rança o a un subsidi d'atur, etc. han de ser les línies d'aquesta futura llei . La llei 
d'immigració haurà d'anar estretament lligada a una filosofia d'integració. 
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Conclusió 

Per tot, Andorra és un país acollidor, però no completament integrador. Els 

residents ja hem fet la nostra part. Les coses no es poden fer a mitges i els 
andorrans s'haurien de definir amb una posició clara d'integració total. No tan 
sols en l'àmbit social i econòmic, sinó també en el polític. És difícil , però no 

impossible . 
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Els problemes 
politics derivats 
de la no integració 

Quan parlem d' integració, ens hem d'entendre. D'entrada, cal excloure 
aquestes persones que vénen a Andorra únicament pel profit , les que 

vénen a munyir. Tots sabem que aquest tarannà existeix i que és poderós ; a 
ells es deu , en part, que un trist immigrant que ve al Principat obsequiï aquesta 
terra d'empastifament i a voltes de descrèdit. 

Parlaré, doncs, de les altres. Tot i la relativitat de les coses , tots podem 
veure com aquestes tenen una integració polifacètica. 

La forma d'integrar serà la que imposarà una majoria , que sempre vindrà a 
veure , amb la qual als anys 1950, integrada ja, però sí que tot i la magnitud dels 
més forts , entengui 's la majoria dels votants , amb la càrrega del seu gènere, 
moltes vegades a mena de regla uniforme, sense brillantor de singularitats , 
degut a la imposició, aquí sobretot de les directrius europees. 

No cal justificar res del passat; el passat fou el que fou. Breument, potser 
convé una explicació, precisar l'enteniment administratiu andorrà, desaparegut 
en el moment en què , amb certa ignorància , es proclamaven a la sala del 
Consell expressions com drets humans, estat de dret, gargarets que sepultaven 
el feu . 

Dins unes valls ingrates, perdudes , pobres , Andorra integrà, segons les 
seves possibilitats, segons la seva voluntat, tal com obren un ramader o un pas
tor , que sempre temen la falta de peixera. 

La misèria no ha atret mai , sempre ha fet fugir. És el que feien els nostres 
padrins , que, lluny de la terra , restaven uns fidels patricis . 
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Des de l'Edat mitjana, Andorra acollia homes i dones de fora , potencial reno
vador humà i potencial econòmic , mitjançant l'acte matrimonial , i això fins als 
anys 1950. Els capítols matrimonials donen fe de la importància d'aquest fet , i 
els cognoms encara ho testimonien . 

Malgrat el bagatge dels respectius costums, el caràcter personal i el dret del 
país de procedència, la persona vinguda de fora , en el si de la casa, del quart, 
de la parròquia i de les Valls , intentava l'adaptació i, controlada pel cap de casa, 
per la pubilla o per l'hereu , donava a Andorra la seva vida, fent possible així la 
successió i la pervivència del país. 

En resum, la misèria i unes regles estrictes feien que solament la necessitat 
provoqués l'acolliment, que tenia com a resultat normal la integ ració plena. 

Davant uns corrents d'integració sistemàtics, els andorrans foren molt pru
dents, i assenyadament mostraren un recel per conservar, tot i ser un feu , les 
claus d'Andorra. Jo sols puc felicitar la valentia d'aquests homes fins al dia que 
van abandonar la força del "no". Jo hauria preferit per a Andorra que les regnes 
s'haguessin seguit portant segons la llei de la sang. 

Els homes, per amiguisme, per influència o per autoprotecció , han decidit 
altrament , i davant aital decisió democràtica m'inclino . Però vull que quedi 
constància que tots els drets haurien donat felicitat segons haurien escaigut. 
Menys els de la nacionalitat i els drets polítics , i sobretot amb tanta complaença. 

Entenem potser com un poble recelós de la seva identitat hagi pogut obrir la 
mà, i és el Consell General que ha formalitzat aquesta obertura, assimilant i 
integrant. 

Andorra , com ja he dit, amb avarícia, guardava el dret de la nacionalitat, 
però des de finals dels anys 1970 els polítics tenien neguitejats els senyors 
coprínceps , dient que calia fer nous andorrans. Encara tenien , totpoderosos , 
prudents , fer caminar per majoria una norma prudent. Es parlava d'assimilació, 
a criteri meu de contradicció, car solament existeix l'andorrà. Més tard calgué 
legalmet acontentar els amics , els fidels al ·legats, i aquí ja tenim tota la tribu , 
aq uesta entrada d'integrats que surten , les seves antenes de la foscor, per 
posar-les a la llum. 

I per aquest punt passen i passaran , mentre el medi els acontentarà, cente
nars d'individus que restaran o se n'aniran, integrats o no. Car aquests, com
plint els requisits reglamentaris , ja són andorrans i decidiran l'esdevenidor del 
Principat a mitjà i a llarg termini. 

Ai xí , sota la batuta dels senyors coprínceps, avui amb les recomanacions 
del Consell d'Europa, amb les mitges amenaces d'associacions , que sovint con
fonen principis amb interessos, potser en lloc d'un prat deliciós tindrem un bosc 
mal cuidat. 
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L'abundància , la trobada amb el bon estar, atreu, i ja tenim els problemes. I 
en un país on les pedres gairebé han brillat com si d'or es tractés en un primer 
temps , tothom ha contemplat la desfiguració: els uns, posant el crit al cel ; els 
altres, hipòcrites , queixant-se sense raó; els altres , en silenci , esmolant les 
dents del benefici , i d'altres encara, elevant queixes i més queixes. 

Cal dir que el fet de no integrar de forma sistemàtica afavoreix un cert lliber
tinatge . Molts es creuen amb el dret d'opinar, això ho entenc ; de proposar 
també , és propi d'homes, i d'intentar imposar, cosa inacceptable per a un estat. 

Per contrarestar de forma privada amb el naixement de les associacions no 
lucratives, l'Església, els comuns , el govern, la justícia, han intentat, cadascú 
pel seu costat, car a l'uníson és encara impossible, de reconfortar unes deman
des. Hi ha qui ha trobat o ha esperat, hi ha qui és malcontent de mena i ho res
tarà sempre. 

Tot i aquella pinzellada dramàtica, no es pot pas dir que situacions, com la 
crisi de la construcció, o intervencions, sobretot la del Sr. Enric París , segon 
síndic l'any 1979, i tants altres debats, hagin propiciat un debat per definir una 
forma convinguda d'integració. 

Sols hem posat fins ara una pedra per aquí, una pedra per allà, tenim una 
Llei de nacionalitat que ha caçat , ha enterrat, ha fet foc els andorrans de sang. 
Penso que això clama al cel i que ens hem coronat de glòria. 

Quin contrasentit per a aquells que, lluny de la terra, per lligam de la sang i 
de la casa , eren integrats i ara els fem fora. 

Vull també parlar dels qui, dins la legalitat vigent , després de 30 o 40 anys , 
ara retroactivament han de renunciar, car aquesta és la prova de la integració. 

Se m'encén la sang de veure com l'home és orquestrat, cal redreçar-ho tot 
quan ho necessita. 

Les lleis són les que hem fet. Cal millorar les que tenim i elaborar les que no 
tenim. Molts projectes en fase d'estudi necessitaran un marc legal. 

Hem de donar compliment al que mana la Constitució. Com a parlamentari, 
jo ho he de fer, i he de vigilar per l'execució de les ordenances , i he d'estar 
atent perquè tot ésser que vulgui integrar-se ho pugui fer. 
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Presentació de les 
publicacions 
de les Diades 
andorranes a Prada 

J a sabeu que teniu la benvinguda. Molts de vosaltres heu vingut altres vega
des, i ja sabeu que aquí és casa vostra. Nosaltres, com a equip rector, hem 

fet un esforç i el volem continuar fent per integrar col -lectius o individualitats de 
tots els països que tenen en comú , almenys, una part de la cultura i una totalitat 
de la llengua. 

En aquest sentit , ens ha semblat que Andorra, que és l'únic país sobirà de 
tots els que utilitzen aquesta llengua i aquesta cultura, hi havia de ser forçosa
ment present. Aquesta presència s'ha anat perfeccionant al llarg del temps , i 
avui tenim la satisfacció de poder-ne presentar un resultat tangible. Aquest 
resultat són les publicacions que, amb una cura extraordinària, s'han pogut fer 
gràcies a les jornades que se celebren aquí. 

Tenim Andorra en el món , que correspon a la jornada de l'any passat, i les 
altres dues publicacions són la recuperació de diades anteriors , que havien 
quedat encallades , però que gràcies a Déu s'han desencallat. 

Penso que aquesta sèrie de monografies tenen una importància extraordinà
ria , deixant a part l'exactitud del seu contingut, deixant a part si algunes de les 
coses que contenen només expressen la voluntat dels seus autors , malgrat tot 
tenen una seriositat, una intenció i una unitat de propòsit. Per això, a mi em 
sembla que, per exemple , quan es va tractar l'any 1990 el tema de La identitat 
nacional , era un moment molt adequat perquè estaven a punt de passar coses 
fonamentals a Andorra. 

Quant al segon, El futur d'Andorra, era una mica la continuació de l'anterior. 
D'acord , som andorrans i ens reconeixem com a tals, però, cap on anem? el futur. 
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Aquets dos volums són els que havien quedat encallats i que afortunada
ment ara ja estan publicats. 

El darrer és el de l'any passat. Me'l vaig estar mirant aquest hivern i pensava 
que és una gran sort disposar d'un vo lum com aquest. Una gran sort, perquè 
dóna una mica la dimensió més en llà del melic. Molt sovint els pa·lsos, les 
col·lectivitats , tenen la mania de mirar cap endins, una mania explicable perquè, 
al cap i a la fi , cadascú és cadascú . Però també hi hauria d'haver una altra cosa 
que és tan important com aquesta, que és: i cap enfora , què? Som espectadors 
dels altres. En aquest sentit , aquest volum de l'any 1996 el trobo francament 
gairebé tan apassionant com una novel ·la, tot i que no en té res , de novel·la, 
perquè el que s'hi diu són coses comprovables. 

Per tant, aquest any que us dediqueu a tractar una altra realitat, que és la 
realitat sociològica, integradora, que ha de tenir un país com Andorra, suposo 
que serà almenys tan apassionant com l'anterior. 

I us desitjo que tingueu unes apassionadíssimes converses, perquè la cièn
cia està molt bé, però la ciència la fan les persones i les persones mai no han 
estat, espero , especialitzades. Les persones, gràcies a Déu , tenim defectes, 
n'hi ha d'altes i de baixes , no hi ha res que sigui estrictament igual. Aquest com
provar què hi ha de comú i què hi ha de diferent és necessari per conèixer-nos . 
Per conèixer-nos , hem de conèixer també els altres; per reconèixer-nos , hem 
de saber reconèixer també l'altre. I és en aquest sentit que seria molt trist que 
tot fossin flors i violes i que tothom estigués d'acord d'entrada; gairebé faria por, 
perquè semblaria la pau dels morts, que és la cosa menys desitjable del món. 

Ja sabeu, almenys bastants de vosaltres sabeu que jo sóc irònic, que per a 
mi el món és molt bonic. M'havia de morir als disset o als dinou anys, i ja en 
porto seixanta-set a sobre i fumo com un carreter. La qual cosa vol dir que a mi , 
això de la mort, no em preocupa gaire. Però penso que, de totes maneres, les 
societats són còmodes persones o les persones són còmodes societats . 
Còmodes societats no és més que un conjunt de cè l·lu les, d'òrgans, de fun
cions , etc. que constitueixen un tot i, evidentment, les cèl ·lules epitelials no són 
iguals que les cèl·lu les òssies , però sense les unes o les altres no tindríem 
ésser humà. Doncs, amb la societat passa el mateix , a les societats hi ha també 
els seus ossos , i bastants , perquè sinó no s'aguanta res , i també hi ha les 
cèl·lules epitelials, i fins i tot hi ha sang. La sang és això que dèiem de la passió. 
No us fieu d'una ciència massa desapassionada. 

Voldria que de debò aquest llibre us fos profitós i voldria dir-vos que la 
Universitat Catalana d'Estiu , almenys mentre jo en sigui president-rector, no tan 
sols us acol lirà amb gust, sinó que us acollirà amb ganes, que forma part de la 
nostra voluntat , i que, per tant, més aviat penso que us hem de donar les grà-
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cies per venir. Perquè, a més a més, ja sabeu que des de l'inici, el que volia la 

Universitat Catalana d'Estiu era reunir gent de tot arreu, de la mateixa parla i 

cultura, de tal manera que ens coneguéssim . I aquest és un bon lloc per fer 

coneixences, és un bon lloc per trencar reticències , és un bon lloc perquè la 

gent acabi comprenent que allò que "entre tots ho farem tot" és molt simple . 
Per tant, insisteixo, el que hem de fer nosaltres és no tan sols donar-vos la 

benvinguda, sinó, a més a més, agrair-vos que hàgiu vingut i agrair-vos que tre

balleu i que continueu sans. Quan jo anava a l'Institut francès deien : "Préserver 

dans votre effort", que traduït al català diu: "Va! , som hi!". 
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Interculturalitat 
i treball social 

1. Introducció 

El canvi i la modernització d'Andorra han estat molt ràpids i profunds i s'ha 

passat d'una societat pobra, d'accessos difícils i tradicional , al començament 

de segle, a una societat de grans superfícies , comerç cosmopolita i turisme i 

serveis, al final de la dècada dels noranta. 

La societat andorrana ha passat de ser una societat culturalment homogènia 

a tenir una població diversa en origen , llengua i cultura. A aquesta diversitat, cal 

afegir-hi l'heterogeneïtat de mentalitats dins la societat autòctona, marcada per 

la fractura generacional entre el món que van viure els nostres padrins i les 

experiències de la nostra generació. 

La generació dels andorrans grans ha vist com Andorra era un lloc de refugi 

i de pas per a molta gent catalana, francesa i alemanya durant el període 

d'entreguerres, i posteriorment han vist com Andorra es convertia en un coprin· 

cipat de demandes turístiques creixents, la conseqüència clara de les quals va 

ser una forta demanda de mà d'obra que es va cobrir amb persones immi

grants. 
La nostra generació ha viscut una Andorra diversa, que serà també diferent 

de la societat andorrana que viurà la generació dels nostres fills , no tan sols per 

les característiques culturals de la immigració de l'última dècada, sinó també 

per l'obertura d'Andorra al món i a la comunicació. 

Aquesta Andorra contrasta amb la que van viure els nostres avantpassats , 

amb etapes de penúria, racionament i austeritat, i en part retroba la memòria 
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amb una part dels immigrants que vénen de llocs semblants a treballar i a guan
yar-se el pa a l'Andorra moderna del consum i l'opulència. 

Entremig, molts immigrants catalans o ariegesos, provinents de les valls pirinen
ques veïnes, són els nostres cosins, tiets o fins i tot pares, mares, esposes o marits. 

Aquest mapa és , a grans trets, el que configura els rostre humà de la pobla
ció d'Andorra. 

Tanmateix, però , a la dècada dels noranta, el creixement sembla haver arri
bat al sostre de possibilitats . Actualment, ni els sectors públics ni els privats 
poden absorbir tots els nous professionals formats els darrers anys, ni molts els 
immigrants arribats els últims anys, poc formats i socialment menys integrats. 

Comença a notar-se una nova tensió dins la societat andorrana que 
s'expressa d'una manera específica en cada sector. 

2. Alguns factors de tensió 

• Hi ha indicis de joves que no troben feina quan acaben l'etapa dels estudis 
obligatoris al país. Aquest es un fet nou , que trenca amb la idea que a Andorra 
hi ha feina per a tothom. 

• L'augment del nivell d'exigència professional desplaça certs homes i dones 
de 50 anys en amunt del seu treball i, si són estrangers , en molts casos es plan
tegen tornar al seu país d'origen . 

• Moltes dones i homes no troben feina per una falta de preparació profes
sional o perquè no parlen la llengua oficial , cosa que fins ara era un requisit 
menys exigit. 

Tots aquests elements configuren una realitat de país que és nova i que ens 
cal acceptar progressivament. Aquests elements vénen marcats per la desigual
tat econòmica i per la diferència cultural. 

3. Integració i treball social 

Durant els minuts que segueixen, em referiré a la integració que fa el treball 
social , en sentit ampli , en aquests dos vessants , ja que sempre que s'intervé 
des de l'àmbit del benestar social solen confluir aquests dos elements (desi
gualtat econòmica i diferència cultural). 

Andorra té elements de multiculturalitat perquè hi vivim persones de cultures 
diferents -andorrans , catalans , francesos , portuguesos , andalusos, anglesos
en comunitats, i alhora elements d'interculturalitat, ja que hi ha una certa con
vivència entre les persones de les diferents comunitats. 

El treball social actua fent una intervenció positiva de cara a la persona i a la 
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família , amb l'objectiu de donar elements essencials perquè recuperin autono
mia i s'integrin socialment quan hi ha hagut una interrelació mal resolta. Però 
també, des del treball social es pot intervenir creant recursos per prevenir. 

4. El pla de serveis socials 

Actualment, i des de l'any 1995, el marc que guia l'actuació per a la integra
ció i que tracta el tema de la immigració és el Pla de serveis socials aprovat pel 
govern el setembre de 1995. El pla recull , en la seva fase diagnòstica, el fet 
immigratori com un factor que pot generar demandes als serveis socials quant a 
habitatges, lloguers cars , habitacions d'hotels sense condicions, persones amb 
pocs recursos i que generen un seguit d'endeutaments. 

El Pla de serveis socials tracta de la regulació dels serveis de benestar 
social, i té en compte el concepte d'integració, incidint en una integració que 
inclou tots els ciutadans (encara que a la pràctica només s'atenen les persones 
que no tenen autonomia suficient per a la integració sociolaboral i econòmica). 

Quant a l'àmbit d'actuació, el Pla de serveis socials considera les persones 
immigrants com un àmbit específic, i diu que cal facilitar informació i suport a les 
persones immigrants per tal que la seva estada repercuteixi favorablement, i que 
s'han de fomentar actituds positives i evitar situacions de rebuig i de marginació. 

El Pla també preveu un capítol de prestacions socials, d'ajut per al reforç a 
la socialització i a la integració mitjançant activitats extraescolars i ajudes als 
pares , perquè puguin treballar amb la finalitat de millorar l'economia familiar. 

Tots aquests elements del Pla de serveis socials són vigents i presents en la 
relació diària que s'estableix entre les assistents socials del ministeri de Salut i 
Benestar i les famílies ateses. 

5. Dades 

Nombre de famílies ateses 

240 
79 
61 
61 

Total: 441 

Nacionalitat 

espanyola 
andorrana 
portuguesa 
altres nacionalitats 

Font: Servei d'atenció primària del Ministeri de Salut 
Benestar, 1996. 
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El temps de residència que més predomina entre persones ateses és el de més de 
20 anys, que representa un 41 ,5%, d'11 a 20 anys, un 31 %, i de O a 1 O anys, un 27% 

De moment, tot això són dades que posen en evidència que a Andorra no hem 

trobat la solució per contrarestar l'efecte dels horaris labora ls en benefici de la 
família i que ens permeten plantejar hipòtesis de futur que ens empenyen a actua

litzar el diagnòstic social incrementant els esforços per facilitar la integració de les 

famílies . Des de l'òptica del benestar, consistiria a: 
a. Millorar la qualitat dels serveis a la família i potenciar iniciatives integrado-

res a escala familiar. 
b. Guarderies 
c. Potenciar escoles de pares i mares. 
d. Potenciar els recursos d'inserció laboral per a joves amb dificultats espe

cia ls d'integració (existeix actualment un projecte d'inserció sociolaboral per a 

joves). 
e. Reforçar la integració dels infants i adolescents mitjança nt activitats 

extraescolars, potenciant els recursos ja existents des dels comu ns. 
Correspon al ministeri de Salut i Benestar coordinar els esforços per donar 

resposta a aquestes necessitats . Perquè això sigui així, ca l que tant persones 
sensibilitzades com institucions públiques i privades entenguem el procés perso
nal i familiar que comporta immigrar i canviar de lloc de treball en un altre país. 
Sovint comporta una reestructuració dels rols familiars que es perden en favor 
de poder-se integrar a la societat d'acollida. Moltes vegades , aquest reajusta
ment actua en detriment de la família i els problemes no apareixen fins més 
tard . 

7. Esquema d'un procés 

a. Demanda laboral coberta amb persones immigrants, qualificades i poc quali-
ficades. 

b. Sistema laboral en detriment de la vida familiar. 
c. Infants que no creixen en un marc adequat. 
4. Demanda de serveis personals de benestar (guarderies ... ). 
Quan una persona autòctona té problemes, es posa en marxa tota una xarxa de 

solidaritat nacional a través de vincles de relació famil iar, veïnal i d'amistat. Quan 
una persona immigrant té dificultats econòmiques o de salut, va a veure una assis
tent social del ministeri de Salut i Benestar o de Càritas o de l'hospital. Per això, en 
molts casos la relació que s'estableix entre ciutadà i professional del benestar com
porta una relació intercultural integradora, perquè per a aquella persona immigrant, 
la relació amb l'assistent social serà una de les poques relacions amb persones o 
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institucions autòctones i hi dipositarà tot el seu bagatge íntim, familiar, de sofriment, 

serà el lloc on farà referència al seu país d'origen , a la seva gent, al seu passat... 

Per tant, el marc del sistema de benestar social representa un context oficial 

administratiu o institucional en què es produeix la interacció i la relació intercultural. 

8. Les diferències 

Hi ha persones i famílies que tenen més marcat el seu fet diferencial des del 

punt de vista de les mancances: manca d'autonomia, manca d'habilitats integrado

res, manca de recursos econòmics, desconeixement de la llengua ... Aquestes per

sones són les que tenen més dificultats socials i sovint són etiquetades com a pro

blemàtiques. 
Aquesta manera diferent d'entendre les coses pot portar incomprensions i sovint 

molts judicis de valor, allò que alguns autors han anomenat els xocs culturals. 

9. Exemples de punts que solen originar xocs culturals 

a. Diferent concepció de l'escola 
Alguns col·lectius situen l'escolaritat en un nivell inferior al que li donem nosal

tres (fàcilment, els fills són deixats a casa d'uns famil iars que viuen al país d'origen 

durant mesos). 
b. Diferent concepció del compromís laboral 
Sobretot pel que fa a les dones. Moltes deixen la feina durant la temporada alta 

d'estiu per passar un mes amb la família . Això els pot comportar problemes i el risc 
de perdre la feina. 

En aquests exemples, els professionals del benestar social ens trobem confron

tats a un conflicte de valors entre el nostre marc de referència , que és el de la 

societat d'acollida (Andorra) i el marc de referència del ciutadà immigrant. 
c. Diferent concepció de la demanda d'ajut econòmic o de les prioritats en 

l'organització de l'economia domèstica. 
Són moltes les persones immigrants que mensualment envien diners als seus 

familiars que han quedat al país (pares i, moltes vegades , fills) i que viuen precària
ment al país d'acollida (Andorra). Un altre fet que suscita un xoc és que molts immi

grants viuen precàriament, però en canvi estan pagant les lletres del cotxe cada 

mes en detriment d'una bona nutrició familiar. 
Aquests temes solen ser motiu de negociació constant dels equips de benestar 

social amb els usuaris dels serveis. Però és el moment d'acotar límits i de dir fins 
on pot arribar la nostra intervenció. 

En tot cas , en aquest tipus de negociació intercultural no s'ha de partir mai de la 
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base que el comportament de l'usuari client o ciutadà és patològic o volgudament 
incorrecte , sinó que des del treball social cal considerar-ho un conflicte real de 
valors que té aquel la persona en relació amb el context en què viu . 

La intervenció i la negociació entre usuari i assistent social tindria per objectiu 
restituir el valor a la persona per tal que aquesta pugui actuar amb una major 
coherència i autonomia i integrar-se a la societat. 

10. Conclusions 

1. Segurament es podrien dir moltes més coses sobre integració, però m'he 
centrat bàsicament en la integració socioeconòmica i familiar. 

2. Quan parlem d'integració a Andorra, posem damunt la taula els aspectes que 
fan referència a: 

• La complexitat de la societat andorrana. 
• Les característiques de pont que fan els serveis socials del ministeri de Salut i 

Benestar i part de la població immigrant, pel que fa a problemes d'integració sacio
econòmica. També l'escola té una funció pont. 

• La complexitat de tots aquests elements fa que moltes vegades el sistema de 
benestar social , en la seva funció de pont i negociació, no sigui suficient per resol
dre totes aquestes problemàtiques. 

• És a partir d'acceptar la complexitat de tots aquests elements que se'ns plante
gen uns reptes de futur que, tot i no ser exclusiu de la societat andorrana, sí que com
porten unes connotacions específiques, com específiques són les característiques del 
país. Aquests reptes podrien trobar una solució responent a aquestes preguntes: 

• A partir de quins paràmetres hauríem de mirar la multiculturalitat o la pluricul
turalitat d'Andorra? 

• Fins a quin punt una major definició politicojurídica de la qüestió local i 
l'existència d'una llei d'immigració podran condicionar positivament molts dels pro
blemes que es plantegen en el tema de la integració de les persones immigrants? 

• Què hem de fer que no fem, no tan sols des del ministeri de Salut i Benestar 
sinó cadascú de nosaltres , per millorar les condicions i l'acollida de les persones 
immigrants? 

En tot cas, caldrà que prenguem opcions definides i que siguem creatius, i ens 
caldrà buscar elements concrets per a la resposta familiar, pedagògica i de la 
societat en general (país , parròquies, ONG) que incideixin positivament en els pro
blemes derivats de la immigració i de la interculturalitat a Andorra. 
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Acollida d'un foraster 
a l'Andorra dels anys 
cinquanta i evolució en 
l'encaix de la societat 

Vaig venir , amb la meva dona, per primera vegada a Andorra l'estiu del 
1956; anàvem de motxilla i tenda de campanya. L'any següent hi férem una 

nova estada i aprofitàrem per mostrar el nostre treball. El mateix any vaig tor
nar-hi sol per col·laborar amb el company d'ofici Bonaventura Naudi en la talla 
d'una imatge. Novament a Barcelona , decidírem amb la Maria de venir a 
instal·lar-nos a les Valls . Així ho vam fer, primer jo sol i, al cap d'uns mesos, 
Andorra ja era casa nostra. 

Ja de feia un temps que sentíem un atractiu pels Pirineus, pot ser perquè 
coneixíem, per condicionants de la nostra feina, el creador del museu etnogràfic 
de tema pirinenc Ramon Violant i Simorra; potser la nostra afició es decantava 
especialment cap a Andorra per contagi de l'entusiasme enfervorit que en Naudi 
tenia pel seu país. 

A Barcelona, ens sentíem ofegats per les circumstàncies polítiques , sobretot 
jo, per no veure en un pròxim futur la fi d'una interminable postguerra. La vaga 
anomenada dels tramvies del 1951 m'havia ocasionat problemes, el boicot als 
transports públics del 56 provocà desesperança i, a l'ensems, la pruïja de cer
car altres horitzons. 

El fet és que abandonem casa i taller, arrabassem mobles i eines i cap a 
Aixovall, sense gairebé dir adéu ni als amics ni a la família . Va ser un arrauxa
ment que afectà profundament els pares . 

El nostre arrelament a Andorra va ser ràpid ; després, passen quaranta anys 
(qui ho havia de dir? han passat en un buf) que han estat de consolidació 
d'aquest arrelament. 
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No tot, ni de bon tros, han estat flors i violes, ni el desenvolupament ventu
rós d'unes Pàgines viscudes d'en Folch i Torres , ha estat més aviat dur, però no 
pas pel trasplantament. Ho hauria estat igualment si fóssim andorrans de 
bateig. 

La particularitat pot fer semblar el cas atípic i, no obstant això, formem part 
d'un nombre de persones que, sense connexió entre elles , arribaren al país al 
tombant de la meitat del segle. Arribaren des de la seva Catalunya amb una dis
posició i una seducció pel Principat no pas idèntiques però sí semblants , la 
major part pertanyents a una mateixa generació. Evidentment, les Valls acolli
ren per aquella època gent d'altres contrades i cultures. 

Pot ser que el temps passat, des de la distància, afavoreixi la idealització 
d'unes vivències ; pot ser que un hom fugi de sistematitzar una anàlisi dels pro
pis records ; també podria ben ser que, com que un no és ni sociòleg ni acadè
mic de res , es trobi incapaç de ser prou ponderat en les apreciacions de les 
peripècies personals. Diuen que tots tenim tendència a esborrar de la memòria 
el que no ens ha estat grat i que potenciem el que ha estat planer. En tot cas , 
un té la seva veritat , qui sap si deformada, però és tan vàlida i real com la dels 
historiadors més exigents . 

A la Maria i a mi ens emocionà, recordo , en venir com a excursionistes , una 
nimietat com la de llegir el rètol d'una botiga, fleca; ves quina ximpleria. Tant lla
vors com més endavant, trobàrem que la gent era amable, acollidora, afable 
sense llagoteria , des dels primers dies ens feren sentir que érem al país de tota 
la vida. 

Jo crec que sí, que el que captivava era aquella natural cortesia tan senyora, 
tan discreta, dels andorrans. 

Cal tenir en compte que Andorra, aleshores , tenia uns sis mil habitants i que 
els residents no andorrans érem poquíssims. Fos pel que fos , ningú no interfe
ria en els afers ni en la ideologia o la manera de pensar d'altri , almenys en apa
rença. Ens admirava la confiança en què vivia la gent, com a la primera treien la 
millor llonganissa del rebost per convidar-te , el costum de deixar la porta de 
casa sense clavar, com a cada moment et donaven la mà, es donaven la mà 
encara que es veiessin cada dia, com es tractaven tots de tu. Xocava el costum 
que tenien les dones d'intercalar en el parlar uns "ai oi" - "Bon dia, ai oi , que 
Déu mos do"-; ara són molt poques les que, de tant en tant , usen l'exclamació. 
Ens donava la sensació que no existien diferències de classe ; en les celebra
cions , fossin religioses o no, tothom hi prenia part sense distincions, menys en 
actes oficials , on es respectava , i es respecta, un estricte i cerimoniós protocol. 
Només entrar a la Casa Comuna o a Ca la Vall , el tractament era, és , formal
ment protocol -lari i es deien de vós o de vostè , encara que fossin parents . 
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Aixovall era per a nosaltres un lloc virgilià , idíl -lic. La Valira flanquejada de 

berns, aubes i trèmols , l'estret pont de pedra que menava a un caminet que fent 

ziga-zagues duia cap a les velles cases entre gegantins oms i noguers, els 

prats, les vaques , el ramat de corders, Moro el matxo ... Ah , l'amistat amb els 

paquetaires, els de debò, i com els admiràvem! Guanyar-nos la vida? Com diu 

un bon amic, "no circulava una puta pela". O almenys era difícil de veure-les . 

Vejam, el qui es trasllada d'un país, d'una nació a una altra, què és el que 

és? El que es trasllada a treballar a un altre estat, lluny o prop del seu , què és? 

un turista que va d'un lloc a l'altre, què carai és? I un que, d'una parròquia 

passa a viure en una altra, què és? 

Un no és ni gramàtic, ni semiòleg , ni llicenciat en ciències polítiques; de veri

tat i de veres, no sé què sóc; no, sí que ho sé, sóc el que he triat ser. Aquell 

intel -lectual americà va dir: "La meva pàtria és on penjo el barret". I si un no té 

barret, què? Una vella sentència: "Un no és d'on neix, un és d'on peix". I si un 

ño va ben peixat, d'on és? 
Que ara les coses no són com eren és ben cert; que Andorra no és el que 

era , com diu la Maria, doncs, vu lguis o no vulguis , també és cert. Evidentment, 

tot evoluciona, potser el canvi , la transformació , la transmutació han estat 

massa ràpids , potser fins i tot vertiginosos ; que en cada bugada es perd un 

llençol, que tot té un preu, és ben possible. Cal adaptar-se, Maria, res és el que 

era ni aquí ni enlloc. 
Fa molts anys, el síndic general Julià Reig va dir oficiosament: "Andorra no 

podrà donar cabuda a més de cinquanta mil habitants" . En som seixanta mil i 

escaig. Que l'augment sobtat demogràfic és el causant que aquella Andorra no 

hagi assimilat la tot recent nova població? No ho sé , tampoc sé si és la nova 

població la que no assimila Andorra. 
S'han fet a Andorra molts i molt bons estudis sobre demografia i immigració, 

una bona part amb motiu de les aportacions a aquesta universitat d'estiu , tots 

excel ·lents. Els moviments migratoris a Andorra, SAC, 1989. D'aquest llibre 

manllevo de la introducció de Joan Becat: " ... brutalitat del fenomen migratori , 

desestructurant la societat del país, al límit de la polèmica es podria dir que la 

població andorrana es troba marginada, en situació de gueto en el seu propi 

país". 
A Catalunya, de tant en tant també se'n fan , d'estudis sobre el tema; trobem 

en el llibre de Joaquim Maluquer La immigració a Catalunya: " ... uns immigrants 

submergits en una població de majoria catalana acaben parlant català; un noi 

de pares catalans immergit en un agrupament de castellanoparlants, acaba par

lant castellà a casa seva". Obvi , de pissarrí, però inqüestionable. 

En la interessant i lúcida obra de Gabriel Janer-Manila, el pare d'aquella pre-
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ciositat que s'endugué el premi de novel ·la Carlemany, El llenguatge perdut, diu 
que "la cultura popular, les cançons , les rondalles i contes, les endevinalles , els 
jocs d'embarbussaments , el llenguatge , tindria de merèixer el mateix tractament 
que el de la preservació de l'ecologia ... la negació (de la identitat cultural) és la 
cultura prefabricada, vertical , purament utilitària i mecànica". Per a ell , la renún
cia a la fabulació , a la fantasia , a l'imaginatiu , a la inventiva creativa que se'ns 
ha llegat, és desarrelament, desidentificació. 

Cap als anys seixanta aparegué a Barcelona un llibre que convulsionà la 
cofoia i pròspera neoburgesia catalana , Els altres catalans, de Francesc 
Candel , emigrant fill d'emigrants , que ja uns anys abans havia escrit Donde la 
ciudad pierde su nombre, un relat biogràfic, retrat cru de la realitat. A Andorra 
no tenim res de comparable , que retrati la realitat viva d'ara -almenys del meu 
coneixement-, a l'obra de Candel ; potser trobaríem algun pàl ·lid , mínim equiva
lent editat fora d'Andorra en Escapa 't d 'Andorra, d'Assumpta Margenat, i en 
algun conte de Víctor Mora, o en la pura delícia que és Ai Francesc si vas a 
Andorra, de Mossèn Ballarin. Constatar això no és cap crítica, és evidenciar un 
fet ; en tot cas , m'autocriticaria, perquè jo tampoc, en el meu treball , he recorre
gut ni seriosament ni en broma el tema que ens ocupa. 

Una genialitat: fa ben poc, els antropòlegs Dolors Comas d'Argemir i Joan 
Josep Pujadas han donat a conèixer una primícia del seu treball a les Valls , 
Andorra, un país de frontera. Hi trobem: " .. . impacte de les successives ona
des immigratòries, existeix una resistent invisibilitat (el subratllat és meu) del 
tema en la producció escrita d'Andorra , i és que resulta difícil enfrontar la plu
ralitat de registres d'implicacions que aquesta realitat genera ... ". Fantàstic, si 
no m'erro , invisibilitat vol dir el que no es veu. Quina quantitat de suggeri
ments proporciona un sol mot! Déu del cel quina troballa! Sols cal deixar anar 
una mica la imaginació i en Borges , en Pere Calders i Pitigril li queden en 
calçotets. 

Tornem enrere. Com dèiem, a l'època en què arribàrem els de la nostra 
generació , no se'ns posaven pegues ni obstacles ; ara tampoc, però hi havia 
una sèrie d'interdiccions vàlides per a tothom que crec que es decretaren cap 
allà al 1941. No es podien formar grups al carrer de més de quatre persones 
- és clar que se 'n formaven , de colles , de quatre i de molts més, però ningú no 
deia res-. S'era molt més estricte en la moralitat, més d'una botiga de confecció 
es clausurà per exhibir a l'aparador roba íntima femenina; a qui vivia en parella, 
"amistançat", se l'expulsava; també era prohibit jugar-se els diners i ... no acaba
ríem mai. És curiós, però no es tenia ni la més mínima sensació de manca de 
llibertat, potser perquè, comparat amb el que deixàvem, allò era glòria. És clar , 
és una opinió personal. 
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La integració en la societat del país. La integració, la meva i la dels com
panys de generació, no va ser gens dificultosa i va esdevenir de manera 
espontània. Com si diguéssim per immersió. 

No anomenaré el que he fet ni el que hem fet en aquests quaranta anys, 
només, si se'm permet, citaré l'amic, el malaguanyat Joan Puig i Salarich; ell 
ens llegà els seus poemes, uns dels més bells versos que s'han dedicat mai a 
Andorra. Aquesta va ser la seva manera de correspondre a l'hospitalitat 
d'Andorra. La integritat de la integració. 

L'evolució: En establir la nostra llar en el petit poblet d'Aixovall , els veïns ens 
acceptaren amb tota naturalitat (m'he fet un tip de repetir-ho), érem els primers 
forasters que hi anàvem a viure, i amb tota naturalitat i intimitat participàvem en 
la petita comunitat , tant en els bateigs, com en les defuncions, com quan un veí 
es posava malalt o en la comunió d'un infant del poblet. Deu haver estat el pro
cés quasi imperceptible, però al cap de tants anys, ara hi sóc un estrany. 

L'encaix: encaix és un terme d'ofici, pot ser encadellat, de mitja mossa, de 
cua d'oranella o, com diu en Buenafuente, matxembrat, o sigui el meu encaix, 
ajustat o balder, ha estat la meva aportació de treball. 
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La integració 
en l'empresa 

Abans de tot us vull comentar que la meva participació en aquesta 1 Oa 
Diada Andorrana a la UCE ve generada per Banc Agrícol , que el mes de 

març em va comentar que, donades les característiques del tema a tractar 
aquest any (la integració) , i donada la meva experiència en la gestió de recur
sos humans , seria interessant parlar de la integració vinculada al món de 
l'empresa. 

Les circumstàncies han fet que el 18 de juliol passat em fos concedida una 
excedència a Banc Agrícol com a directora del departament de gestió i desen
volupament humà, per iniciar una etapa nova com a secretària tècnica de funció 
pública i de recursos humans al Govern d'Andorra, però amb el compromís amb 
el Banc Agrícol de ser avui aquí per fer aquesta breu exposició. 

Començaré dient que, per entendre el concepte d'integració dins l'empresa, 
cal tenir en compte abans que cada empresa té una personalitat pròpia que la 
caracteritza, que es veu reflectida en la manera en què pretén actuar i ser per
cebuda, d'acord amb els valors empresarials, professionals i ètics . Per tant , el 
procés integrador de la persona dins l'empresa es veu condicionat per tots 
aquests aspectes. 

Per què ens ha de preocupar la integració de les persones a l'empresa? 
L'experiència ens demostra que la integració afecta directament els resultats 

intrínsecs del lloc de treball , ja que una persona integrada rendeix i s'involucra 
més, i per tant ajuda, en el seu conjunt, a obtenir uns bons resultats globals de 
l'empresa i a donar-ne una bona imatge. 
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Aquests resu ltats no s'han d'entendre solament en termes econòmics, sinó 
de qualitat de servei, agilitat de procediments administratius, anàlisi i solucions 
de problemes, entre d'altres . 

Hi ha dues etapes que són bàsiques per poder assolir posteriorment un 
procès integrador òptim de les persones a l'empresa. 

1. Selecció dels candidats 

Aquest és un dels moments més importants per garantir la seva posterior 
integració. 

El gestor/consultor de recursos humans, coneixedor de la personalitat de 
l'empresa, ha de seleccionar aquells candidats que no solament s'ajustin al per
fil del lloc pels coneixements ilo l'experiència, sinó que ha de tenir en compte 
l'àrea socioprofessional i de personalitat, amb la finalitat de preveure si el candi
dat serà capaç d'adaptar-se als valors de l'empresa que el vol contractar, com 
també a l'entorn de treball en què haurà de col·laborar. Per tant, estem parlant 
no tan sols d'integració a l'empresa, sinó que l'inici ja és via d'integració depar
tamental. 

Si això bàsic no es té en compte , correm el risc d'estar contractant un futur 
desintegrat. 

Al nostre país, s'hi afegeix que un gran nombre d'empreses contracten tre
balladors estrangers , per tant en ells, en aquesta fase , hi ha el valor afegit de 
la falta de coneixement de les característiques del país i el seu funcionament. 
Per tant, en el procés de selecció, l'empresa ha d'informar el candidat de la 
reglamentació laboral del país . 

Per citar algun exemple , potser el més significatiu en aquest sentit és el fet 
que el candidat no pot traslladar el cònjuge ni els fills fins transcorreguts sis 
mesos, fet que pot ser un condicionant perquè el candidat no accepti el lloc 
de treball o, en cas contrari, perquè haurà d'adaptar la seva situació profes
sional, i tot això afectarà, des del punt de vista afectiu i indirectament , la seva 
posterior integració a l'empresa. Així mateix , cal orientar sobre aspectes 
d'habitatge, escoles , entorn econòmic , etc. 

2. Acollida de la persona nova 

En l'acol lida, l'objectiu és continuar el procés integrador de la persona 
donant-li tota la informació necessària que permeti al nou empleat conèixer 
millor l'empresa, i també oferir-li una visió global del context en què s'emmar
carà la seva feina. 
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La informació que se li ha de transmetre pot ser, entre d'altres: 
- Ressenya històrica de l'empresa 
- Estructura, a través de l'organigrama 
- Organització funcional de l'empresa 
- Normativa laboral: Reglament vigent 
- Política de formació, comunicació, etc. 
Tot això , acompanyat d'una exposició de motius, amb la finalitat de facilitar 

el seu procés d'adaptació . 
A partir d'aquí, l'empresa ha de donar continuïtat al procés integrador del 

treballador posant al seu abast les eines necessàries que permetin la seva con
solidació, però establint, al mateix temps , els sistemes de control necessaris per 
evitar qualsevol tipus de distorsió que pugui malmetre la seva integració. 

Per citar-ne algunes, podem parlar de: 

• Fluxos d'informació/comunicació 
Cal distingir, primerament, el que entenem per informació i per comunicació , 

perquè són termes que tenen tendència a confondre 's. 
Els gestors de recursos humans coïncidim a dir que la informació es posar 

en relació les persones amb els esdeveniments de l'empresa, mentre que la 
comunicació és posar en relació les persones entre elles , en un procés que 
comporti influència mútua entre els qui hi participen. 

Està comprovat que un bon sistema de fluxos d'informació i de comunicació 
ajuda a integrar les persones al si del seu lloc de treball i de l'organització en 
general. 

Això s'ha d'aconseguir establint els mitjans necessaris que permetin una cir
culació fluida d'informació/comunicació ascendent i horitzontal , a través , per 
exemple , de: 

- Reunions inter/ intradepartamentals, lineals, d'un mateix nivell jeràrquic i 
equips de treball pluridiciplinaris que permetin analitzar i solucionar problemes 
comuns , compartir experiències i enriquir-se personalment amb les diferents 
aportacions dels seus membres. 

- Revista d'empresa, que englobi aspectes d'interès general de l'empresa, a 
més d'informació d'interès per als empleats , tant relacionada amb la seva 
tasca com amb altres aspectes generals . Normalment, aquestes revistes han 
de ser de lectura fàcil , amb aspectes més lúdics com racó d'acudits , oportuni
tats, etc. 

- Tauler d'anuncis. És un mitjà d'informació que permet obtenir la informació 
puntual i ràpida. Cal tenir present que ha d'estar col ·locat en llocs visibles per a 
tothom. 
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- Concursos d' idees , bústies de suggeriments i plans d ' iniciatives. 
Constitueixen formes vàlides de participació i d'implicació dels empleats. 

- Cercles de Qualitat (OQ) . Són grups de persones, agrupades lliurement 
amb l'objectiu d'identificar, analitzar i buscar solucions per eliminar aquells pro
blemes que es troben en la feina diària. 

• Formació 
Un efecte integrador de la persona al seu lloc de treball és el coneixement 

que pugui tenir de la tasca que està desenvolupant i de tota la informació 
necessària per fer-la correctament i amb qualitat. 

En aquest sentit, hi té un paper preponderant l'establiment de plans de for
mació que permetin a cada membre de l'organització assolir nivells òptims de 
competència. 

Per dissenyar un pla de formació , cal detectar abans quines són les necessi
tats formatives de les persones perquè puguin desenvolupar la seva tasca amb 
eficiència i seguretat, i donar-los l'oportunitat d'adscriure 's als programes forma
tius que organitzi l'empresa. 

Que les persones trobin un suport de l'empresa quant a formació influeix 
molt positivament en la seva integració , ja que se'ls dóna l'oportunitat d'avançar 
constantment, donat que vivim en un entorn empresarial canviant i innovador. 

• Avaluació del rendiment 
En aquest sentit , hem de tenir en compte que el motor que fa funcionar les 

empreses són les persones que hi treballen ; per tant , cal posar les eines 
necessàries que permetin detectar aquells que ho estan fent bé per reconèixer
los, i aquells que no es troben al nivell , per poder posar al seu abast els mitjans 
necessaris que els ajudin a assolir millors resultats. 

Una de les eines més utilitzades per detectar l'evolució de les persones en 
el seu lloc de treball és l'avaluació del rendiment. 

L'avaluació del rendiment és un mètode mitjançant el qual el superior jeràr
quic avalua els resultats del personal al seu càrrec amb l'objectiu d'establir 
plans de millora individual i fomentar el compromís davant d'un mateix i de 
l'organització. 

Així mateix , aquesta eina permet revisar les polítiques i les tècniques empra
des en les àrees de recursos humans , per tal de poder assegurar en tot 
moment una gestió avançada que permeti al màxim les possibilitats de desen
volupament de l'organització i dels homes i les dones que hi trebal len. 

Cal tenir present que, per posar en marxa un sistema d'avaluació , aquest ha 
de ser ajustat a les necessitats particulars de cada empresa. 
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• Plans de desenvolupament 
És una altra eina de reconeixement a la tasca realitzada que permet a la 

persona fer una carrera professional dins la mateixa organització, cosa que 

porta un bon efecte integrador. 

• Entrevistes personalitzades 

Per dur a terme una bona gestió de recursos humans, cal copsar les neces

sitats i les inquietuds de les persones que formen part de l'empresa (a tots els 

nivells jeràrquics) . Per això, les entrevistes de caràcter individual amb els seus 

membres permeten disposar d'una informació bàsica per establir millores o 

reconduir situacions, encaminades a transmetre els objectius generals de 

l'empresa i, en conseqüència, ajudar a integrar les persones. 

Per acabar, voldria dir que, malgrat haver fet aquí l'exposició d'algunes de 

les tècniques emprades en la gestió de recursos humans encaminades a assolir 

una integració adequada dels seus membres, són les empreses les que final

ment decideixen quines són les que s'ajusten més a les seves necessitats, ja 

que la implantació de qualsevol d'aquestes tècniques no obté els resultats 

esperats si no hi ha un compromís inicial per part de l'alta direcció de l'empresa 

per dur-ho a terme. 
Per això, la resposta pels camins que conduixen a la integració resulta bona 

per tothom, és com una inversió ben rendible si , com hem dit a l'inici , està ben 

estructurada. 
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Per una integració 
democràtica 

1. Premisses 

H e pensat que per parlar d'un tema tan sensible com és la integració, seria 
bo començar la meva exposició fent explícites una sèrie de premisses 

sobre les quals fonamentaré la meva intervenció. 

• La característica essencial de les societats humanes és el canvi i no la 
immobilitat. 

• El procés de canvi social s'entén millor amb nocions que ressalten el con
flicte : l'antagonisme, la rivalitat , la desigualtat o la dominació, que no amb 
els conceptes que reflecteixen l'harmonia, la cohesió , la conformitat i el 
consens. 

• La política és el mitjà pel qual fem front a aquesta situació conflictiva, ja 
sigui per ampliar-la o bé per transformar-la a la recerca d'uns objectius ide
als d'equilibri , cohesió i harmonia. 

• En la societat moderna existeix un gran desig de llibertat individual i alhora 
una necessitat d'estructurar-se comunitàriament. 

• El problema de la integració no és específicament andorrà , sinó que té 
dimensions planetàries , i lamentablement no penso que hi hagi avui cap 
país que pugui donar la recepta per resoldre'! satisfactòriament. 

• Hi ha elements que fan singular el cas andorrà: dimensions redUides, pro
porció naturals/residents, immaturitat de l'Estat democràtic andorrà, aniqui
lació de l'economia tradicional. .. 
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2. De quina integració parlem? 

José Arcadio Buendía -l'heroi de Cien años de so/edad- diu en un moment: 
"Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra". 

Cadascú dóna al mot integració un significat absolut sense tenir en compte 
que cada grup i cada persona fa una lectura d'aquest concepte d'una manera i 
amb una gradació diferent. El fundador de l'estirp Buendía parla d'una in
tegració primària i fatalista, mentre que d'altres posaran per davant una integra
ció cultural -voluntària o obligatòria- i uns altres encara es conformen amb una 
integració merament economicoproductiva. 

Pel que fa al nostre país , Barate i Riera tractaven l'any 1980 aquesta qüestió 
d'una manera prou directa: 

«Si les Andorrans souhaitent une andorranisation culturelle , à preuve l'en
seignement de la langue et de l'histoire andorranes dispensé dans les écoles 
françaises et espagnoles , ils n'en sont pas moins opposés à l'intégration 
pure et simple dans la nation andorrane de ces étrangers qui ont en quelque 
sorte le statut de travailleurs immigrés. 
Tout se passe comme si les Andorrans , atteints d'un complexe obsidionnal , 
tentaient à la fois d'intéresser superficiellement la main d'oeuvre nécessaire 
à leur prospérité économique en la coupant de ses racines cu lturelles et de 
la maintenir dans un état de sous-développement politique garant de l'exclu
sivité de leurs privileges >> (Le dépassement des contradictions en Andorre) . 

Moltes coses han canviat a Europa i al món des de l'any 80: L'entrada 
d'Espanya i Portugal a la UE, el desmembrament de l'URSS, la caiguda del 
mur, els canvis profunds als països de l'Est, la guerra a l'antiga Iugoslàvia, la 
interdependència econòmica, cultural i política que ha creat l'expansió de la civi
lització capitalista occidental a tot el món . 

En aquest món, els fluxos migratoris es generen i es gestionen dins el pro
cés de mundialització i de competència salvatge propi del liberalisme econòmic, 
amb una funció de satisfacció de les necessitats puntuals del creixement, de 
mobilitat i de desestabilització de la mà d'obra interna. No cal dir que l'atenció i 
la protecció de les persones afectades pels fluxos migratoris rarament és objec
te d'una gestió per part dels Estats. 

Andorra és ara un Estat constitucional , la nova Llei de nacionalitat preveu 
per primer cop l'accés a la nacionalitat per temps de residència, la Constitució 
reconeix una sèrie de drets als residents legals , tenim un síndic que es diu Alva
rez , un ministre Goicoechea, etcètera. 
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Malgrat tots aquests canvis, quan parlem d'integració persisteix entre una 

part de l'elit andorrana l'actitud que Barate i Riera van percebre fa 18 anys. 

L'episodi de l'acomiadament dels mestres "estrangers" del ministeri d'Edu
cació l'estiu del 96 , i a partir d'aquell moment la discriminació explícita entre an

dorrans i residents de nacionalitat no andorrana en gairebé tots els edictes per 

a la contractació de personal de l'administració, són símptomes preocupants de 
la tendència d'una part de la societat andorrana al replegament en ella mateixa i 
al tancament. 

L'actitud del govern demostra que la fracció hegemònica de la societat an

dorrana continua una política de barreres, de defensa dels privilegis dels seus 
membres, amb una visió restrictiva de la ciutadania, en lloc d'una línia expansi

va de legitimitat del drets, de reconeixement del "dret de tothom a tenir drets", 

en definitiva, de negació de la integració com un objectiu prioritari de la seva 

acció política. 

3 . "Identitats" simples, realitats socials complexes 

Avui , a punt de traspassar de mil ·lenni , no és gens fàcil definir els elements 
característics de la personalitat andorrana; potser tampoc no ho era fa quaranta 
anys, quan ens hauríem atrevit a donar com a característics de la societat an

dorrana uns trets genèrics de societats rurals de muntanya o d'alta muntanya. 
Tampoc no ho és en països de més dimensió física i política trobar elements 

"purs" d'identificació nacional. La norma arreu és el mestissatge, l'entrecreua
ment de pertinences múltiples, el contacte -no sempre sense traumes- entre 
civilitzacions. 

Les identitats col·lectives són una ficció simplificadora de la realitat , que 
passa de ser una realitat fraccionada, jerarquitzada i en conflicte (obrers i pa
trons , pobres i rics, joves i vells, homes i dones, etc.) a un tot homogeni , singu
lar i, naturalment, en harmonia. 

La segona etapa d'aquest procés de simplificació és transformar els grups 
en essències , és a dir, en realitats immutables a través del temps. Així el grup 
ètnic, la nació o la minoria cultural es col ·loquen al marge del temps , negant el 
treball de la història i el canvi . 

Aquesta concepció simple de les identitats escamoteja i devalua el present i 
la història que s'hi desenvolupa. Els canvis , els contactes entre poblacions, el 
mestissatge, són tractats sovint en termes negatius: "contaminació", "homoge
neïtzació planetària", "expansionisme de la cultura occidental moderna", etc. 

Però, paradoxalment , la identitat té també un paper positiu , que la fa 
necessària i essencial per als actors socials ; essent un principi de divisió, també 
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és un principi de visió o de coneixement. Les categories identitàries ens perme
ten copsar i comprendre la realitat , formar-nos una idea d'allò que som i d'allò 
que són els "altres", determinar el propi lloc i el dels altres en el món i en la 
societat. 

L'acceleració descontrolada del desenvolupament tecnològic , la mundialitza
ció de l'economia, la revolució en les comunicacions són factors que capgiren 
cada dia no solament la vida material de les poblacions , sinó també els seus 
marcs de referència: les creences, els valors, els coneixements, les tradicions i 
els principis són qüestionats permanentment. En aquesta situació, un cert reple
gament en un mateix i la recerca de les "arrels" pot tenir un significat positiu que 
ajudi a estabilitzar les coses, a transformar el caos en ordre, a donar forma a 
una societat i sentit als projectes. 

Què cal fer per conciliar el caràcter indispensable de la identitat i la necessi
tat d'evitar-ne les desviacions negatives? 

En primer lloc, cal tenir sempre present el caràcter arbitrari de les construc
cions identitàries. No pas per eliminar qualsevol forma d'identificació o de perti
nença, sinó per recordar que cadascú en té més d'una alhora. És una estratègia 
que impedeix el replegament en un mateix dins una sola identitat, tot permetent
nos així dialogar i establir solidaritats transversals. 

També cal fer un esforç per revaloritzar el present i la història que s'hi pro
dueix. Cal parar atenció a les noves identitats que no es basen en criteris de 
pertinença immutables i exclusius com el de la sang, la filiació o els orígens 
ètnics, sinó definides pels mateixos individus a través de les institucions que 
aquests es donen, com la identitat del "ciutadà", identitats més metafísiques i 
probablement menys entenedores que les identitats ètniques . 

4. L'escenari andorrà 

A Andorra , els canvis demogràfics iniciats amb l'exili de la guerra d'Espanya 
i que han continuat amb una gran immigració de treballadors i de "residents 
passius", han tingut un efecte innegable de transformació radical de les caracte
rístiques de la societat andorrana. 

La destrucció de l'economia agrícola i ramadera, la massificació turística, els 
mitjans moderns de comunicació, la formació dels joves andorrans a les escoles 
i universitats estrangeres, els intercanvis comercials , etcètera, són elements 
que completen l'escenari de canvi sociològic en què estem immergits. 

Davant aquest fet , es presenten diverses actituds; certs sectors tradicionalis
tes miren amb enyorança el passat, idealitzat com a dipositari de la "puresa" del 
grup avui degradada i de la seva "autenticitat" perduda; altres sectors -amb un 
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cosmopolitisme epidèrmic- neguen la possibilitat i la necessitat d'una identitat 
compartida pels ciutadans d'Andorra. 

Aquestes posicions reflecteixen la coexistència de dos mons en el pano
rama social andorrà, i no és solament la nacionalitat la que marca la 
diferència. Per un costat , una societat tradicional sotmesa al pes d'un siste
ma intern de reproducció de costums, de lligams i de solidaritats comple
xes, i per un altre unes comunitats definides per la mobilitat social , atomit
zades , més cosmopolites , heterogènies per la seva procedència, activitat i 
cultura . 

Els primers formen una comunitat restringida, estructurada, jerarquitzada, 
dependent, protegida per nombrosos mecanismes de control social: la casa, la 
propietat, el veïnat, la mentalitat, el seny, els costums i els usos, els prohoms, 
etcètera. L'altre món present a la societat andorrana, els nouvinguts amb o 
sense passaport, és un grup molt més obert, però també més desorganitzat, 
amb una cohesió més feble , orientat cap al consum de masses, igualitari , amb 
un fort individualisme i autonomia, que no ha generat normes pròpies de control 
social. Replegats a l'esfera privada, la seva participació en la vida política és 
esporàdica. Tenen una consciència limitada de la seva condició comuna i de 
pertinença al grup, amb minvada capacitat d'actuar col ·lectivament. 

Paradoxalment, l'antagonisme descrit ha donat lloc a un cert equilibri, a una 
acceptació de l's tatu quo per part dels uns i dels altres. Un statu quo que per
met "anar fent": els "uns" monopolitzen el poder polític , però permeten als 
"altres" de fer negocis i d'assolir elevades quotes de benestar, això sí, "junts , 
però no barrejats". Aquest equilibri és , però, inestable i fràgil a causa de les difi
cultats de fer extensiu el benestar a les fraccions més desfavorides de cada 
grup. La fracció hegemònica políticament no ha estat capaç d'articular cap solu
ció a la contradicció entre la idea de bastir la seva cohesió entorn de l'enyo
rança d'un passat, uns modes de vida i unes tradicions ja mortes, d'una banda, i 
l'obsessiva necessitat d'un creixement econòmic desordenat i sense límits , que 
provoca tot un seguit d'impactes culturals i socials , de l'altra. Aquesta incapaci
tat , aquesta incoherència volguda i sovint confessada cínicament, és la 
causa principal de la fragilitat identitària andorrana . Falta, a Andorra , un 
grup social portador d'idees de futur , que es constitueixi en grup de referèn
cia , en grup cap al qual orientaríem positivament la nostra conducta. 

5. L'estratègia de la pseudointegració 

És aquella que, per un costat , manté les barreres jurídiques i socioeconòmi
ques de protecció entorn del club minoritari dels privilegiats, i, per l'altre, consa-
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gra el deure dels immigrants a adaptar-se a les normes formals de convivència. 
L'estratègia de la pseudointegració convida -o obliga- els immigrants a assi

milar una cultura i a acomodar-se en una societat renunciant a la seva cultura i 
a les seves arrels , tallant els vincles amb el medi d'origen . 

Des dels seus valedors s'insisteix en les cultures de partida i d'arribada com 
a conjunts coherents, sistemes tancats i, fins i tot, cossos de valors oposats. La 
cultura d'arribada, estàtica, perfecta i atemporal, hauria de ser adoptada al cent 
per cent pels nouvinguts. 

No hi ha lloc, en aquesta deformació de la noció d'integració, per als con
ceptes de reciprocitat , d'i ntercanvi mutu , de fusió. 

6. La integració democràtica 

Cal una política d'integració activa? O, per començar, seria suficient que 
l'Estat elimini les barreres a la integració cultural, social i jurídica dels immi
grats? 

És suficient una "escola normalitzadora" com a element integrador? 
L'educació, l'aprenentatge de la llengua, la història i el medi són certa

ment condicions necessàries però--no .suficients per a la integració dels immi
grants . 

És una il·lusió pensar que amb llibres, museus i excursions podrem recrear 
artificialment per als fills dels immigrants unes vivències i unes situacions parti
culars que nosaltres hem deixat enrere , ja que si nosaltres tenim el dret a recor
dar, hem de ser capaços de deixar que els altres també recordin . 

L'escola "integradora" és aquella que no s'atura en la funció "normalitzadora" 
i va més enllà, inculcant els valors democràtics de respecte a les diferències , de 
solidaritat, de justícia, de llibertat i d'igualtat. 

La integració democràtica és la que respecta el projecte personal de l'immi
grant, la que no li demana que abandoni la "cultura de partida" i adopti la "cultu
ra d'arribada". 

És la que no considera aquestes cultures sistemes tancats , sinó elements 
vius i canviants i amb valors comuns a compartir. 

La integració dels immigrants solament s'aconsegueix quan aquests es 
fonen a la massa, quan els altres respecten la seva identitat cultural, quan la 
seva diferència és reconeguda com un enriquiment per a la societat. 

La integració democràtica és la possibilitat de reivindicar una ciutadania amb 
dret a mantenir una multiplicitat d'identitats individuals. 

És la que combina la defensa de la identitat, l'herència cultural i la llibertat 
personal de cadascú en una voluntat d'acció lliure, responsable i creadora. 
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A la integració només hi podem arribar en democràcia. Com diu Touraine: 
"La democràcia és avui el mitjà per salvaguardar la diversitat social i cultural 
dels membres d'una societat nacional o local, de fer viure junts individus i grups 
cada vegada més diferents els uns els altres en una societat que ha de funcio
nar com una unitat". 
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Objectius de 
l'Associació de 
Dones Migrants 
d'Andorra 

L'Associació s'ha constitu1t recentment com a resultat de la reflexió sobre els 
problemes reals de les dones migrants a Andorra, que necessiten la solida

ritat de la societat civil per poder ser superats progressivament. 
Per poder establir els objectius de l'Associació , ha estat imprescindible 

conèixer prèviament quina és la situació de la dona migrant a Andorra. 

Població femenina d'origen estranger 
A Andorra hi viuen 24.257 dones estrangeres , d'origen majoritàriament 

espanyol, portuguès, francès i anglès, més de la meitat de les quals són treba
lladores assalariades. 

La població total d'Andorra és de 64.479 persones , de les quals 13.019 
tenen nacionalitat andorrana i 7.312 han nascut a Andorra i poden adquirir la 
nacionalitat andorrana als 18 anys. 

Perfil tipus de la dona migrant 
Dona jove, soltera, amb parella en situació familiar clàssica o monoparental. 
Situació econòmica mitjana o baixa amb capacitació professional i nivell cul

tural igualment mitjans o baixos. 
La raó de la migració és de tipus econòmic. 

Dificultats que troba en arribar 
En general, la inexistència d'una Llei d'immigració comporta una incertesa 

jurídica pel que fa als drets i els deures dels immigrants. 
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· En l'àmbit laboral 

Primera barrera: Control mèd ic d'immigració. 
Encara que hi hagi una feina confirmada, existeix el risc de no poder quedar

se al país si no es compleix el protocol de salut exigit. L'incompliment d'aquest 
protocol no sols vol dir l'existència de malalties infectocontagioses o de defectes 
físics greus, sinó de diabetis , d'hepatitis C, de sordesa ... El cost d'aquest control 
mèdic va a càrrec de l'immigrant. 

Segona barrera: La falta d'informació de les condicions del permís de tre
ball. 

En el cas d'un treball temporer, el permís de treball no permet el reagrupa
ment familiar i aquesta situació es pot mantenir durant un període llarg de 
temps. 

Tercera barrera: La precarietat en el treball. 
Acomiadament lliure sense indemnització. 
Inexistència de l'assegurança per a la cobertura de l'atur. 
La cobertura de la Seguretat Social es perd al cap de vint dies de pèrdua de 

la feina. 
El permís sense sou per poder tenir cura del fill acabat de néixer comporta la 

pèrdua de la cobertura de la Seguretat Social , tant per al fill com per a la mare. 
Als 18 anys es perd la cobertura de la Seguretat Social si no s'estudia o no 

es treballa. 
Els horaris i la feina en dies festius provoquen greus distorsions en la vida 

familiar. 

• En l'àmbit social 

La soledat que provoca la inexistència de familiars i amics i el desarrelament 
lligat a la immigració. 

El cost de l'habitatge, que és molt alt per als nivells salarials existents, fet 
que comporta molt sovint la necessitat de compartir casa. 

Les guarderies infantils són poques i cares i a més no s'adeqüen als horaris 
de treball dels adults. 

Les baixes pensions de viduïtat i d'invalidesa. 
Les dificultats que provoca el desconeixement de l'idioma. 
Tota aquesta problemàtica sociolaboral comporta un grau elevat de desestruc

turació familiar, amb un gran nombre de separacions, de problemes de salut men
tal , d'alcoholisme, de violència dins el nucli familiar i molts avortaments. Tot això fa 
que els immigrants no s'arrelin i que es produeixin importants fluxos migratoris. 
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Objectius de l'associació 

Havent constatat aquesta realitat, hem volgut ampliar el teixit social del país 
i treballar per a la millora de les condicions de les dones migrants a Andorra. 
Per això hem constitu"ft I'ADMA. 

Lògicament, aquesta associació està oberta no tan sols a les dones 
migrants, sinó a totes les persones, homes o dones, que en vulguin formar part i 
que en comparteixin els objectius. 

Aquests objectius, genèricament, són: 
• Informar i defensar els drets de les dones migrants i dels seus fills com a 

part integrant dels drets humans. 
• Impulsar l'eliminació de totes les formes de discriminació per raó de sexe 

i/o de nacionalitat. 
• Lluitar per aconseguir que es ratifiquin i s'apliquin tots els convenis , les 

declaracions i els tractats internacionals que estipulin la igualtat de sexes. 
• Lluitar contra tot tipus de violència física o psicològica envers les dones o 

els infants. 
• Informar de la legislació vigent, molt especialment la que es refereix a sa

lut, educació i feina. 
• Informar dels ajuts socials existents. 
• Informar l'opinió pública i la societat en general dels drets i els aspectes 

discriminatoris existents envers les dones migrants. 
• Tots aquells que puguin sorgir en el futur. 
Per a la consecució progressiva d'aquests objectius , I'ADMA s'ha organitzat 

en vuit comissions de treball , que es reuneixen setmanalment per resoldre pro
blemes concrets o per fixar les línies de desenvolupament de les activitats. 

Darrerament s'ha definit com a objectiu prioritari concret l'obertura d'una 
residència refugi per a dones maltractades que el puguin necessitar de manera 
transitòria. 

Carmen Barbero Carballo 
Presidenta de l'Associació de Dones Migrants d'Andorra (ADMA) 

1 Oa Diada Andorrana a la VCE: La integració a Andorra 115 



Integració 
en l'esplai 

Advertiment: us parlo des de la vivència personal 

"us prendré de totes les nacions, us reuniré de tots els països i us aplega
ré en una sola terra. Us donaré un cor nou i us posaré un esperit nou 

dins vostre ; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de 
carn .. . " (del profeta Ezequiel , capítol 36, 24-28) . 

Per parlar de la integració em cal recordar aquest text escrit 50 anys abans 
de Jesucrist. Perdré el temps si les muntanyes em són muralles que m'aïllen i 
no són braços que enllacen Andorra amb els altres pobles per dansar la sarda
na "d'una sola terra". Cosa vana serà si parlo d'integració sense el propòsit de 
llevar l'egoisme , la xenofòbia , la marginació i tota altra mena d'explotació i 
esclavitud dels germans que ens fan el cor de pedra! La pluja més fina, bene
factora per fer fruitar els nostres camps, relliscaria damunt el cor de pedra. Ens 
cal a tots un cor de sang -no deixo la figura literària d'Ezequiel- si volem que 
les reflexions sobre la integració fruitin "el món de veritat , de justícia, d'amor i de 
pau" que predicà el Mestre de Natzaret. 

Un principi fonamental per a la integració: la dignitat de la persona 
humana 

La integració es basteix sobre el fonament del respecte a la dignitat de la 
persona humana. Aquest dret humà, el dret a la dignitat, és acceptat per tots els 
qui reflexionem sobre la integració. Em permeto desglossar-lo, encara que 
només sigui superficialment: 
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a) La dignitat de la persona 
humana rau en l'obligació incessant 
de la veritat. La veritat que no s'im
posa, sinó que s'assumeix en virtut 
de la mateixa veritat. Totes les per
sones tenim un tros de veritat. Hi ha 
qui compara la veritat amb un mirall. 
Afirmen que tots tenim un tros 
d'aquest mirall i que ara n' hem 
d'ajuntar tots aquest bocins per for-
mar una immensa lluna -la Veritat 

El ministre comparteix el dinar amb monitors i nens al 
camp d'AlNA per donar suport a la tasca de país i social 
que s'hi fa. 

en majúscula- en què tots els pobles , totes les cultures, totes les religions es 
puguin emmirallar. 

b) La dignitat de la persona humana ens obliga a ser tolerants . L'art es fa 
amb la unitat dins la pluralitat. No hi ha una bellesa sense l'altra. La tolerància 
ens dóna el gaudi de la comunió dins la diversitat. 

e) La llibertat va lligada a la dignitat humana de la persona. Em torben l'esperit 
tantes pàgines negres de la història de l'Església que relaten imposicions i inquisi
cions. M'entristeixo quan la meva Església manté actituds defensives i conserva
dores. Sóc feliç aquesta setmana que prop de cinc-cents mil joves de 140 països 
d'arreu del món s'apleguen a la capital de la Llum per compartir la recerca de com 
seguir Jesucrist avui , que aquests joves organitzen un fòrum amb dos represen
tants de cada país per analitzar les relacions entre l'església i la joventut. Avui , 23 
d'agost, em recorda la tràgica nit contra la llibertat del 23 d'agost de 1572; durant 
la qual hi hagué la matança general dels protestants executada per Carles IX a 
desig de Caterina de Mèdicis. La veritat no es propaga matant, sinó morint per 
ella. Pacem in terris, de Joan XXIII, i la declaració conciliar Dignitatis humanae 
són dos documents que tothom ha de tenir en compte no sols per no ensopegar 
un altre cop amb la mateixa pedra de la "desintegració", sinó sobretot per pouar-hi 
aquella aigua per cultivar la perla que és la dignitat de la persona humana. 

Denúncia per desbloquejar la integració 

Avui perduren situacions d'exclusió que fan patir homes i dones concrets del 
costat de casa nostra. D'altra banda, tenim l'esperança que sorgeix de les expe
riències de compromís per a la integració social. 

No ho puc silenciar. La integració que ens ocupa tota aquesta jornada ando
rrana de la Universitat d'Estiu a Prada 1997 queda bloquejada mentre hi hagi 
pobresa i desigualtat. I més quan en una societat com la nostra hi ha recursos 
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suficients per resoldre-les . Sé, però, 

que aquesta problemàtica l'ha de 

resoldre la voluntat política. 
El vespre del 3 de març passat hi 

hagué al Palau de gel d'Andorra una 

taula rodona amb setanta rectors de 

santuaris de Catalunya, Andorra i Ba

lears , presidida pel ministre de Tu

El contacte amb la muntanya et fa estimar el territori , risme , Sr. Pujal , i per la cònsol de 

diu Conrad Blanch. Canillo , Sra. Rossa. El rector del San-

tuari del Mont, Joan Carreres, escrip

tor i periodista, demanà a la taula "com s'integraven els emigrants en un país en 

què els andorrans són en notable minoria". La cònsol de Canillo donà fe que 

entre emigrants i andorrans no hi havia cap desigualtat pel que fa al dret a 

l'ensenyament, a la medicina, a l'associacionisme ... ; que tots eren ciutadans 

amb els mateixos drets i deures per igual, tret del de vot". Ambdues autoritats, 

caps de la taula rodona, deixaren clara la voluntat del govern de socórrer els 

ciutadans en les seves necessitats i d'integrar-los en el món cultural , esportiu , 

social d'Andorra perquè "tota exclusió afecta la mateixa dignitat de la persona 

humana". 

AlNA, una minisocietat andorrana 

La integració en l'esplai és la comunicació que se m'ha demanat de fer. Algú 

es pot queixar que no hagi parlat del tema en fer aquesta llarga introducció -per 

a mi , massa breu-. Els cinc-cents infants-adolescents i joves que han participat 

a les colònies d'AlNA aquest estiu han portat a la casa i al campament els 

valors i els contravalors , les virtuts i els defectes, les alegries i les penes de 

casa seva, de l'escola i de la societat 

que mamen cada dia de l'any. Esguar

dar els infants de colònies és mirar la 

societat que tenim. Escoltar els nens i 
les nenes és escoltar la societat ando

rrana. He començat parlant de la socie

tat en general perquè convivint amb 

infants i joves m'he adonat que no n'hi 

ha prou d 'ajudar en un cas concret 

durant l'esplai, sinó que allò que cal és 

canviar la societat. De la mateixa mane-
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ra que no solucionarem res guarint el peix , al lò que cal és canviar-li l'aigua con
taminada. Permeteu-me que us ho il·lustri amb quatre flaixos. 

1. Fa anys , però no ho oblidaré mai. L'assistenta social em demanà d'acollir 
a la cuina d'AlNA per rentar plats una noia de setze anys per a qui el batlle 
havia decretat que s'enviés a una casa de protecció de menors a Barcelona. 

Vaig acollir-la amb la condició que fos un participant més del campament 
Tamarros d'AlNA. Gràcies als benefactors anònims d'AlNA, l'equipàrem de tot , 
sobretot d'unes bones botes de muntanya perquè li costava molt pujar. La noia 
s'integrà plenament i fou molt feliç. Cap company no s'adonà de la seva pro
blemàtica personal. Només hi havia una pregunta que emboirava tanta felicitat: 
"I després del campament, què faré? On em portaran?". Qüestions que em col
pegen avui com el primer dia. 

2. Els infants porten a AlNA els prob lemes del món que els toca viure. 
L'informe de l'assistenta social d'un colonista d'aquest estiu a AlNA diu textual
ment: "El nen ha vist com el seu pare alcoholitzat pegava a la seva mare. El nen 
ha assumit la violència del pare . Cal que tingui un monitor experimentat per evi
tar que pegui als nens". 

3. He dedicat tota una "Meva Agenda" a la revista Informacions per suplicar 
als pares i a les mares: "Jugueu amb els vostres fills". Els infants pateixen el 
problema d'una societat en què la feina , els diners o simplement la televisió són 
més importants que perdre el temps amb els fills -que no és pas perdre el 
temps! 

4. Al refugi de Cabana Sorda hi havia una ovel la malferida. Un dels nens es 
va obsessionar per saber qui li donava menjar, qui la guariria ... El pare del nen 
és veterinari. 

Després de vint-i-un anys de colònies , és una ascensió prou important per 
constatar que el miler i escaig de joves que han prestat de manera altru ista el 
servei de monitors -jo m'estimo més dir-ne educadors en el temps lliure- són 
avui uns ciutadans sensibles i responsables pel que fa a la vida social a An
dorra. Alguns fins i tot han orientat la seva professió en aquest camp. 

AlNA neix amb la missió d'integrar 

Qui més necessitava ser acol lit era el fill de l'emigrant. Parlo de l'estiu de 
1976. Plegaven les escoles, venia l'onada turística i els pares emigrants havien 
de treballar més que durant el curs . Durant els dos mesos d'estiu , el treballador 
que feia el dia de festa era l'excepció. Recordo una mare a qui durant el curs li 
costava de trobar feina, però a l'estiu li 'n sortien per tots costats. Els fills dels 
patrons tenien el problema so lucionat , els enviaven a estudiar anglès fora 
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La bel lesa del llac agermana. 

d'Andorra o al xalet de la platja amb un cangur 
exclusivament per a ells. Els dels treballadors 
es quedaven tancats al pis davant la tele . Un 
nen del Pas de la Casa va posar foc al pis i 
tothom cridava perquè no es feia res a l'estiu 

El cant , una eina d'integració: llengua, per als nens. AlNA va néixer per a tothom , 
valors de país, alegria, sensibilitat. 

però amb predilecció pels fills dels treballadors 
emigrants. Per això el nostre lema és "cap infant sense colònies". Després va 
resultar, sortosament, que de tornada de la platja o abans d'anar-hi venien a fer 
un torn de colònies a Canillo, on tots -andorrans i residents, rics i pobres , qui 
pagava i a qui havíem de trobar amb la monja germana Maria una persona 
benefactora- paraven taula, rentaven el plat, netejaven el cóm de les vaques. 
Les patrulles de sis amb un monitor es feien a través d'un joc per fomentar la 
convivència entre tots. 

Les Colònies Populars de Canillo, que era com es coneixien quan es feien al 
Casal Sant Serní, van néixer amb voluntat integradora. Els escolars d'Andorra 
estaven dividits per l'ensenyament que els pares els havien escollit. Encara avui 
els quatre ensenyaments, tot i ser una riquesa per al país, divideixen. Canillo 
era un poble neutre i s'hi trobaven nens i nenes tant de l'escola francesa com 
de l'espanyola com de la confessional. I de totes les parròquies. 

La voluntat integradora d'AlNA s'ha fet ben palesa en l'heroica opció d'acollir els 
infants amb discapacitats, un gest que honora els joves monitors. Pujar una nena 
amb dificultats al llac de Cabana Sorda aquest estiu va representar per a la Sílvia 
fer-ho caminant d'esquena per poder-la agafar amb les dues mans. L'arribada al llac 
va ser emocionant. Tots els companys els van aplaudir agraint el seu esforç. 

A l'hora d'integrar, els infants amb els quals tenim més dificultat són els 
agressius. Per aquest motiu , els monitors , amb la col -laboració generosa i 
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magistral d'una assistenta social , van dedicar tot un cap de setmana, internats a 

AlNA, a reflexionar sobre com actuar amb aquests nens. 
Un altre fet que demostra la voluntat d'integrar d'AlNA el trobeu en l'ús que es 

fa de totes les instal ·lacions i els serveis que el comú posa al servei dels ciutadans 
i dels turistes: itineraris de natura, la via Ferrata -l 'èxit d'aquest estiu-, el romànic , 
la Creu dels set braços, el santuari nacional de la Mare de Déu de Meritxell .. . 

Fins i tot, la voluntat d'integrar d'AlNA es fa patent en el compromís de tot el 
país per sentir-se seva la casa, l'obra social: el Govern ajuda perquè puguem 
oferir un preu social, els comuns ens subvencionen el material de tallers i la 
granja , la Caixa Andorrana de Seguretat Social ens forneix la farmaciola , les 

entitats bancàries col·laboren en l'edició del programa i del cançoner, Càritas 
coordina les inscripcions i aporta beques, els donatius de bodes, primeres 

comunions, bateigs, ciris a Meritxell ajuden els monitors en les seves despeses 
de formació , durant el seu treball a AlNA i en els estudis. En néixer AlNA dèiem: 
"Una casa per a tots , bastida a pols entre tots per a tothom". 

En una paraula , avui ens mantenim tots fidels i hem incrementat encara 
l'objectiu pel qual van néixer les colònies populars de Canillo l'estiu del 1976. 

Els eixos que donen identitat a 
AlNA, font d 'integració 

a) Fer país , dèiem, quan l'any 
76 encara l'eslògan no havia esde
vingut un tòpic. Fer país de la millor 
manera, "trepitjant tarteres, jugant 
als llacs , guanyant cims perquè, 
com manifestava Conrad Blanch , 

La bandera andorrana, símbol i penyora de l'amor al país 
per a tots els colonistes. president del Centre Excursionista 

de Catalunya i director de les pistes 
de Soldeu-el Tarter, a l'Avui de 1'1 de gener, "el contacte amb la muntanya et fa 
estimar el territori". 

b) Despertar la creativitat. Anna Blanca, dels campaments Tamarros , en 
comentar el poema Aprendre dels infants i responent la meva pregunta sobre 
quina diferència hi ha entre parlar als infants i parlar amb els infants , em deia: 
"Parlar als infants és parlar al buit". Cal programar unes colònies a partir dels 
centres d'interès dels nens i de les nenes. Només així seran creatius. 

e) Fomentar l'esport més ric i que la gent té com a ventafocs, el senderisme a 
l'estiu i l'esquí de fons a l'hivern, entre d'altres de concretats en unes olimpíades. 

d) Conrear la sensibilitat, des del "Bon dia a la placeta dels Rotaris fins al 
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bona nit a l'amfiteatre" seguint les petjades del malaguanyat cantautor Xesco 
Boix: "Amb el cant fem llenguatge, ressaltem els sentiments més nobles de la 
cançó , fomentem el grup, conreem l'alegria". Cada estiu editem un cançoner 
que regalem l'últim dia i que els infants fan signar als monitors i amics. Conrear 
la sensibilitat amb el noms de la casa: plaça Xesco Boix , casa del Bob, el moni
tor que trobà la mort al pic de Rocaentravessada, pòsters del Petit Príncep, de 
Sant Francesc d'Assís , de Picasso .. . 

e) Facilitar la convivència treballant el camp de la comunicació -tenim taller 
de premsa, un monitor per cada sis infants amb els quals cada nit dialoga al 
peu de la seva llitera .. . - i treballant el camp de compartir: cada dia, després 
d'esmorzar, hi ha els serveis a la granja, a la jardineria, a la casa. Quan anem 
d'excursió i d'acampades , s'organitzen de manera que el colonista es veu 
empès a compartir. 

f) Ajudar la fe , que comença amb el respecte a la consciència de cada nen i 
de cada nena, de cada monitor i de cada monitora: Quan Jesús deia "deixeu 
que els infants vinguin a mi", no digué mai "els nens batejats o els nens que fan 
catequesi .. . ". Però l'infant fa preguntes. 

A més, l'infant acull els alliçonaments que duen les nostres llegendes de 
Sant Joan de Caselles , de la Creu dels set braços, de Meritxell , de Setúria, del 
Roc de les bruixes. Els colonistes et demanen que els expliquis més escenes 
bíbliques: Abraham , Josep i els seus germans, Esther, Judit ... La pregària de la 
nit i del matí és sempre una cançó de muntanya, un espiritual negre: No tardis 
Jack, Escolta-ho en el vent, El cel és blau. 

Aquests eixos arriben al nen a través del tarannà dels monitors i de les moni
tores que tenen una formació continuada durant tot el curs: reunió cada diven
dres, cursets de cap de setmana sobre els temes que ells demanen en acabar 
de revisar el curs, la convivència de quatre dies a la Borda Meritxell per Setmana 
Santa, i al mateix esplai : festes de la tardor, pujada del Pessebre a Casamanya, 
jocs de neu , cursets d'esquí de fons, cursets de fotografia -tenim laboratori-... 

Ho tinc molt clar, sóc a AlNA no per guardar nens i nenes. Hi sóc per inte
grar fins al punt de -permeteu-me ser utòpic i d'expressar-ho amb paraules de 
Sant Pau als cristians de Galàcia: "Ja no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, 
home o dona. Tots sou una sola cosa en Jesucrist". 

El Crist alliberador, ja que, per damunt de totes les lleis , usos i costums i 
prejudicis socials, hi havia la dignitat de la persona humana i predicava: "la veri
tat us farà lliures". 

1 Oa Diada Andorrana a la U CE: La integració a Andorra 
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Integració 
i benestar 

Aquesta ponència no vol fer un recull històric ni una interpretació politicoe
conòmica, únicament pretén crear un petit marc de reflexió pel que fa al 

compromís social que representa l'actual context de canvis constants en la cul
tura, les organitzacions i, fins i tot , en la dinàmica de la vida quotidiana. 

En primer lloc, farem una breu reflexió sobre els termes integració i benestar 
per poder justificar, a continuació , com són interdependents i alhora comple
mentaris . 

La integració o assimilació defineix el procés que permet als immigrants 
barrejar-se en una societat que els acull per viure en harmonia. 

Si cada país d'immigració adopta una actitud particular, segons la seva 
història o la seva situació econòmica i política, podríem arribar a distingir tres 
concepcions d'integració: 

1) individual: cada estranger s'adhereix a la societat receptora a través de la 
pràctica de la llengua, l'aprenentatge de la cultura i la seva pròpia voluntat 
de participar en la vida de la nació (cas de França) 

2) comunitària: tot i preservant les seves particularitats , cada comunitat 
s'integra de manera col·lectiva a la societat receptora, que és a la vegada 
multicultural (cas dels Estats Units , país fundat sota el principi del melting 
pot) 

3) ètnica: posa l'accent en la història i els lligams de sang (cas d'Alemanya). 
El terme benestar es refereix a qualitat de vida, equilibri , salut. Fins i tot insti

tucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) plantegen que per poten
ciar la salut individual s'ha d'intervenir de manera global integrant les variables 
següents: interpersonals, socials , culturals. 
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Això ens porta, necessàriament, a pensar en un model biopsicosocial que 
depassa el model reduccionista fins ara vigent. 

Per assolir els objectius que avui es planteja l'OMS, no calen només nous 
descobriments mèdics , sinó un canvi en les institucions socials i en els hàbits 
dels grups i dels individus. 

Les barreres principals per aconseguir l'objectiu salut-benestar no són 
només físiques i biològiques , sinó de comportaments interpersonals , socials i 
culturals. 

Hem de tendir , doncs , a mobilitzar i controlar els canvis en normatives i 
expectatives culturals , en el funcionament de les institucions socials , en les acti
tuds i els comportaments d'individus i grups i en els sistemes de distribució dels 
serveis per la comunitat. 

Per reduir la càrrega de malaltia (individual o social), hem de poder fer un 
diagnòstic de la comunitat per tal d'intervenir de manera eficaç. 

Una de les variables significatives que cal avaluar és el grau d'identificació 
social de la població. 

En termes biologistes , podríem parlar d'homeòstasi , és a dir, de l'equilibri 
que s'estableix entre els membres natius i els immigrants d'una comunitat. Si 
l'intercanvi és adaptatiu , parlarem de cohesió, aglutinació social o integració. 

Si , per contra, no hi ha assimilació dels estrangers perquè la societat recep
tora no és prou permeable , es donaran intercanvis desadaptatius que trencaran 
l'equil ibri homeostàtic. 

Perquè es doni la integració , cal parlar, necessàriament, d'identificació. 
La identificació té les seves arrels en la imitació o el mimetisme. La imitació per

met la formació del grup en fer previsibles les conductes, en homogeneïtzar col-lec
tivament els judicis que valoren aquestes conductes i, sobretot, en dirigir els desigs. 

La coacció normativa serveix per reforçar la tendència mimètica instintiva. 
L'aglutinació social ve donada per la proximitat física , les semblances exter

nes, el paral-lelisme dels gustos i, sobretot, per la comunitat lingüística. 
La imitació es ritualitza mitjançant l'educació: desplegament de les normes 

comunitàries. 
Dins el cercle reforçat de la identificació social , és difícil adoptar les novetats 

i encara més delicat és conviure amb allò que és diferent i pluralitzar les possi
bilitats dins l'ésser col-lectiu. 

Adaptar-se als canvis és difícil i fins i tot traumàtic. Però també és evident 
que l'ésser humà creix i es desenvolupa a través de la superació de canvis con
tinus al llarg del seu cicle vital. 

En aquest sentit , generem recursos o mecanismes que ens permeten adap
tar-nos a situacions noves. 
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En definitiva, la clau de la supervivència i la perpetuació de l'espècie és 
l'adaptació . 

És possible crear una identitat individual al marge de la identificació social 
dels vincles primordials (sang, raça , llengua, religió ... )? Quin paper hi té la 
societat civil? El de crear vincles i adhesions més enllà de l'afinitat natural. 

Es tracta de la supremacia política que genera la interacció social (vincles 
de classe , de partit, de negocis , de sindicat, de professió, etc.) i que, en definiti
va, estableix les bases del funcionament dels grups. 

Si formar part de la societat civil és imprescindible per identificar-se amb el 
grup i assumir les normes comunitàries , els estats han d'esmerçar esforços per 
integrar i assimilar la població immigrant, creant un marc comunitari que faci 
possible un desenvolupament individual que tendeixi cap a la identificació social 
dels grups. 

Si no és així, es desencadena l'heterofòbia (sentiment de por i odi davant 
altres, diferents, estranys, forasters , els qui irrompen des de l'exterior en el nos
tre cercle d'identificació), que condueix a la segregació de grups marginals, amb 
el consegüent risc de pertorbacions (malaltia social) . 

No és suficient tenir un sistema que intervé en la rehabilitació , ens calen 
models que apostin per la promoció i la prevenció . 

Només és possible engegar aquesta difícil tasca si , prèviament, es consolida 
la cohesió social . 

Segons el concepte modern d'estat del benestar, els estats han de facilitar 
l'accés dels menys afavorits a la sanitat , l'educació , la cultura, la protecció 
social. .. L'objectiu és assolir el benestar col-lectiu. 

Sovint, les capes menys afavorides de la societat coincideixen amb grups 
socials fruit de les migracions. El flux migratori és inherent als estats moderns i 
a la conjuntura politicoeconòmica. 

Des del punt de vista col -lectiu , hem de plantejar la qüestió següent: si no 
som capaços d'integrar en els nostres esquemes de funcionament tot allò de 
nou i diferent, de vèncer l'heterofòbia, com podem plantejar-nos el progrés? 

El repte que avui ens plantegem és com crear un context social que afavo
reixi la capacitat de desenvolupar els potencials personals per respondre de 
manera positiva a les demandes comunitàries. 

Aquesta qüestió responsabilitza, bàsicament, els organismes i les entitats 
públics que s'ocupen de l'educació i del benestar de les persones. 

Meritxell Camp Buj 
Psicòloga clinica i 

presidenta del Col-legi de Psicòlegs d'Andorra 
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Integració 
i identitat 

1. La integració a Europa 

Apartir dels anys cinquanta, les necessitats de mà d'obra, la descolonització, 
la gran diferència de nivell de vida entre el Nord i el Sud , l'Est i l'Oest 

d'Europa, entre Europa i Àfrica i Àsia, han portat un augment important de la 
immigració a molts països d'Europa com són França , Alemanya , el Regne 
Unit ... 

Darrerament , aquests països , a causa de la primera crisi del petroli del 
1973, i sobretot de la crisi econòmica dels anys noranta, pateixen una reacció , 
gens sana, d'alguns autòctons contra els immigrants (FN a França, etc.). 
Aquesta reacció neix de l'augment de l'atur i de la criminalitat en les regions de 
forta immigració . 

Conscients que la marginació dels migrants és una font de tensions i de con
flictes socials, els governs d'aquests països han restringit la immigració i han 
adoptat un pla d'acció sobre la lluita contra el racisme , la xenofòbia, l'antisemi
tisme i la intolerància , alhora que afavoreixen la integració dels treballadors 
estrangers . 

2. Immigració a Andorra 

Andorra ha conegut una immigració important a partir dels anys setanta 
per raó de les necessitats de mà d'obra per al comerç i la construcció. A 
diferència dels països d'Europa citats anteriorment, i malgrat les successives i 
importants modificacions de la Llei de nacionalitat , ens trobem que , avui , 
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menys d'un terç de la població de l nostre país és andorrana (e l 31/12/96 , hi 
havia 20.331 andorrans sobre una població de 64.479 habitants). L'examen 
d'aquestes xifres ens po rta a reflexionar sobre immigració, integració i ident i
tat a Andorra. 

3. Immigració , integració, assimilació, identitat i nacionalitat 

La immigració ha estat i és (encara que molt menys que abans) necessària 
per al desenvolupament i la modernització del nostre país. Avui , però, l'estat ha 
de controlar l'entrada de migrants al país i reservar els llocs de treball per als 
andorrans i per a les persones ja residents a Andorra, pensant principalment en 
els joves, que cada dia arriben més nombrosos i més preparats al mercat labo
ral. L'estat exerceix aquest con trol, encara que d'una manera molt primitiva, a 
través de la llei de quotes. Andorra necessita , al més aviat possible , una llei 
d'immigració i la corresponent borsa de treball , que regulin conjuntament i satis
factòriament la immigració a Andorra. 

A partir d'aquí, la quantificació de la immigració ja estarà definida. La coe
xistència de migrants i andorrans s'ha de resoldre per la integració dels dife
rents grups ètnics i culturals . Integració, i per què no, si els residents que han 
escollit de viure al nostre país ho desitgen , assimi lació, un element molt diferent 
de la integració, però que n'és complementari. 

La integració (al meu entendre) concerneix el treball , l'allotjament, l'educa
ció , la sanitat i els serveis públics. Els migrants es poden trobar, segons els pa{
sos en què reside ixen i l'època que es cons idera, en posicions socioeconòmi
ques que van de la segregació total (ll ocs de treball no qualificats , allotjaments 
precaris , apartats dels serve is públics) a la integració total (on tenen més o 
menys les mateixes perspectives que la població local). 

L'assimilació (sempre al meu entendre) es refereix a la manera de viure , de 
pensar, d'expressar-se , i també als valors socials i a les relacions humanes. El 
procés d'assimilació pot considerar-se com la manera com un migrant s'adapta 
a la manera de viure dels autòctons. 

Tots dos processos estan lligats i aquest lligam pot crear problemes quan 
els migrants han coneg ut una assimilació exagerada sense estar integrats 
(segona generació). Al contrari, un grau d'integració superior al grau d'assim ila
ció causa menys dificultats ; en aquest últim cas , els diferents grups de migrants 
estan aïll ats, però no causen conflictes si no intenten imposar els seus propis 
models cu lturals. 

A Andorra, considerant els indicadors citats anteriorment, el grau d'integra
ció és elevat. Si bé alguns andorrans, que posseeixen terrenys , tenen més pos
sibilitats de construir habitatges unifamiliars (xalets) que els residents , a causa 
del preu elevat de les parcel-les, els migrants poden avu i esdevenir propietaris 
del seu habitatge (crèd its tous) o tenen la seguretat de conservar el seu lloc 
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d'habitatge (llei d'arrendaments). Així ho vol la nostra Constitució quan diu que 
"els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu 
el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne". 

Quant al treball , l'educació i la sanitat, els andorrans i els estrangers legal
ment establerts al nostre país tenen els mateixos drets (a part la funció pública, 
que és reservada als andorrans). La comprensió i la tolerància han de prevaler 
en les relacions dels immigrants amb els serveis públics, des dels serveis 
d'immigració i sanitat fins a la policia. Un altre factor de la integració a Andorra 
són els casaments mixtos, que cada dia són més. 

Perquè hi hagi assimilació, hi ha d'haver també , i sobretot, la voluntat dels 
migrants. Andorra ha de posar a la seva disposició tots els mitjans per a una 
assimilació total: ensenyament de la llengua, la cultura i els costums andorrans 
per als joves i cursets de les mateixes matèries per als adults. Hi ha d'haver un 
procés d'adaptació a les condicions de vida andorrana. L'assimilació exigeix , 
doncs, la participació dels estrangers , que han d'acostumar-se als valors , a les 
normes i als usos andorrans; han d'adquirir les bases de la llengua, renunciar 
als comportaments religiosos excessius (tolerància) i integrar-se a la vida esco
lar i professional (respecte a l'obligació escolar, formació professional) . 

En contrapartida, la població andorrana s'ha de mostrar tolerant envers els 
estrangers que viuen a Andorra. Generalment, els andorrans han estat sempre , 
i són , molt tolerants. El que es remarca a Andorra és que de vegades existeix 
una intolerància bastant important entre grups de nacionalitats diferents i, de 
vegades , fins i tot entre residents de la mateixa nacionalitat , però originaris de 
províncies diferents. Aquesta intolerància (deguda gairebé sempre a cultures, 
llengües i religions diferents) , Andorra l'ha de combatre afirmant que aquests 
grups minoritaris poden prevaler-se de les seves pròpies cultures , llengües i 
costums, essent diferents els uns dels altres i constituint així un enriquiment per 
a la societat. En cap moment, però , no es pot acceptar l'etnocentrisme. El res
pecte de la diversitat cultural s'ha de considerar, doncs, com un enriquiment 
mutu. La formació dels mestres i els programes han d'insistir en la necessitat 
que tots els joves (andorrans o residents) adoptin una visió positiva i tolerant de 
la diversitat cultural. 

El grau d'integració és elevat a Andorra, però el nostre país necessita aug
mentar el grau d'assimilació (que no vol dir submissió) dels residents que desit
gen viure i conviure al nostre país. Si això és així, la identitat andorrana , no 
sols no perillarà, sinó que, al contrari s'enriquirà i s'enfortirà i farà possible una 
naturalització més important que invertirà les xifres citades al principi. 
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La immigració, 
repte per al 
segle XXI 

Aquest era el títol de la ponència que havia d'haver explicat, l'altre dia, a 

Prada de Conflent. Una afonia total i estúpida va fer impossible la meva 

presència modesta en aquell fòrum. Per això, ara presento un resum del que 

hauria volgut expressar amb veu rodona i diàfana. 

Penso, d'entrada, que s'hauria de dir, des del punt de vista andorrà, que el 

que es diu immigració (des d'ara usaré el mot cohesió) és un factor positiu i una 

oportunitat magnífica per transformar i enriquir el concepte d'estat andorrà. Per 

tant , penso que aquest element ens ajudaria a superar el concepte que, tot 

sovint, tenim a Andorra de ciutadania nacional , que, en definitiva, ens agradi o 

no ens agradi , podria constituir-se en una certa barrera de la legitimitat dels 

drets. En aquest cas, hauria d'existir una certa coherència amb la "sagrada teo

ria dels drets humans". Convindria aquí, però , consultar els darrers informes 

d'Amnistia Internacional i d'altres organismes internacionals per veure els estats 

que respecten els drets humans, alguns dels quals són d'aquells que llencen la 

pedra i amaguen la mà. I això dins la mateixa "sacrosanta" Europa. 

No es tracta, per tant , al meu entendre, de parlar d'integració. Cohesionant

nos tots, en definitiva, tots serem millors. 

Ben entès que cal considerar les condicions especials dels petits i, per tant , 

també ha d'existir un cert proteccionisme. Si els grans -països veïns i altres- ho 

fan , per què no ho hauríem de fer els petits? 

Certament que cal vertebrar solucions . Quines? 

Personalment, estic allunyat de la política activa i això correspon als polítics. 

Però, en tot cas , en aquesta cohesió social , un dels elements importantíssims 

-no l'únic- és la llengua. 
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Per tant , en aquest sentit hi ha d'haver un gran esforç per part del govern , 
però també de tots els estaments privats -dins d'aquesta actitud de cohesió 
social-, per especificar que a Andorra no tenim tres llengües. Només en tenim 
una. I, ben entès, com a mínim en parlem dues més, les dels països veïns : la 
llengua francesa i la llengua castellana. I, més i més, perquè malgrat que som 
petits tenim, a voltes, un universalisme que no tenen els grans. 

Cal dir, a més, que hi ha altres factors que s'han de considerar: No es tracta 
d'integrar, ni d'imposar. Es tracta de cohesionar, de sumar, de multiplicar, de 
posar a disposició de tota la ciutadania tots els mitjans -tota i tots!- de què dis
posa l'estat. És un nacionalisme globalitzador, on tothom, en definitiva, cerca les 
pròpies arrels, la "patria chica", davant el poder de la màquina, de l'anonimat, de 
la manca d'interès per la persona humana per part dels poders burocràtics. 

Segurament, a Andorra , es tractaria de fixar unes regles de joc en què 
s'establís una mena de vasos comunicants entre les diverses comunitats que 
convivim en una de sola: la societat civil. Personalment, comparteixo el pensa
ment dels qui diuen que no es tracta d'integrar. Per què? És cohesionar, és 
conviure -sense que ningú no perdi les pròpies arrels-, estructurant una comu
nitat social i civi l en què tothom aporti el que és seu, propi i inalienable, en un 
país on també , i sobretot, tenim el que és "Andorra". El problema és que els qui 
ens diem andorrans no sabem gaire bé el que és nostre. Em sembla a mi. 

Per fugir del "babelisme" i alhora sortir dels cercles tancats d'un nacionalis
me estret i provincià, al meu modest entendre , només hi ha una sortida: fugir 
d'individualisme, de protocol d'intencions a voltes hipòcrites, i que el nacionalis
me no sigui fanàtic , ni excloent, que no negui el dret a existir de tot al lò que no 
s'identifiqui amb ell. I d'altra banda, una aportació de tots els grups socials, 
siguin de la nacionalitat que siguin , oberta, respectuosa amb les regles de joc 
mínimes - aclaridores i alhora exigents- del país que acull tothom que les res
pecti. Respecte mutu i cohesionat per un interès comú de tots els qui viuen , tre
ballen i moren al país . 

Integrar, no. Cohesionar i millorar-se mutuament, sí! 
Però , per sobre de tot , cal que Andorra sapigui què vol. I vulgui el que sap. 
Aquesta és una sintesi de les aportacions personals d'aquest modest obser-

vador que hauria volgut portar a consideració a Prada. La veu és , a voltes, traï
dora. L'escriptura pot patir d'errors , però no d'afonies. 

Certament que la immigració és un repte per al segle XXI. I també per a 
Andorra . 
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Cloenda 

Estem a punt de donar per acabada aquesta jornada a Prada, la més multitu

dinària del Principat d'Andorra en aquest fòrum de trobada dels pal"sos de 

cultura catalana, ja amb un currículum de dos dígits i enguany amb els deures 

fets , un cop aconseguida la publicació de totes les Diades que han tingut lloc 

des de l'any 1988, en què la SAC es va integrar al Patronat de la UCE. Un 

doble motiu de satisfacció. 
L'interès del tema escollit enguany era ben evident, i ja va quedar ben palès 

vista l'acceptació que va tenir entre tots aquells a qui vam anar proposant la 

seva intervenció, un cop es va tenir un primer esbós dels aspectes que es va 

considerar més oportú de tractar. Per tant, volem agrair en primer lloc l'esforç 

dels ponents, tant per preparar les seves ponències com per tenir la deferència 

de venir-les a presentar aquí, a Prada, permetent d'aquesta manera l'intercanvi 

d'opinions i el debat productiu sobre un tema que requereix , primer de tot , dià

leg. 
Les intervencions de caire tècnic ens han aportat coneixements amb dades 

objectives precises que, combinades amb les de vessants més humanístiques i 

junt amb les experiències personals, han proporcionat una visió força completa 

de la problemàtica existent al país actualment. Els coneixements i les experièn

cies de les persones que s'han format en altres àmbits poden enriquir la cultura 

del país d'adopció, i la convivència exigeix una base de respecte mutu, no tan 

sols amb aquells que vénen de fora , sinó també entre els propis autòctons. 

Vagi el nostre reconeixement també als mitjans de comunicació , que contri

bueixen a la difusió d'aquesta Diada que té lloc fora d'Andorra, perquè les per-
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sones que no s'hi hagin pogut desplaçar puguin rebre informació puntual d'allò 
que s'ha tractat. 

Finalment, volem fer constar el nostre més sincer agraïment al Banc Agrícol 
i Comercial d'Andorra, que ha patrocinat l'organització d'aquesta Diada, en una 
relació que s'ha mantingut per quarta vegada. Així mateix , la nostra més verita
ble gratitud al govern d'Andorra, que a través del ministeri de Cultura ens per
metrà la publicació del llibre recull d'aquesta Diada abans de final d'any. Sense 
ells , la desena Diada no hauria estat possible , per més il-lusió que hi poséssim 
a la SAC. També agraïm la col-laboració del ministeri d'Educació , Joventut i 
Esports, que ha donat suport econòmic general a la dinovena edició de la UCE, 
junt amb les altres institucions dels Països Catalans, encara que no directament 
a la Diada Andorrana. 

Per acabar, moltes gràcies a tots els presents i us emplacem a la propera 
Diada, l'any vinent. 
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d ia I S 

• Inauguració de la XXIX UCE 
a les12del rn lydli! 

amb Mrquel Porter, prcwlrn t de l'U([, Man uel (a<; tellet. p r e~ rden t 

dc FundaCIO Un r ver~ r t at Catc~ I Jna d'Est ru, Joill1·1'au 1\lduy, batlle de 
PNpmy,\, P~ ~J Bl<liK, b.ttlle de Prada 

• Cara i creu de /'aniversarismc en la literatura catalana 
il càrrec de Jo>ep MuRr.A.Dr>. de la Unrver~rta t de Barcelona 
a leo;5de la tarda 

dia 16 

• El paper del munit:ipi en una Europa seme fron teres 

a c.'m!'C de Mdi1Ul'l Ro• l>, pr<>~ dent de la DrputaoOdi' Bil rcelona 
ales 12delmrgdra 

• Els okupes. un movimen t?, de bat 
ales5delat<~rda 

dia 17 

• Homenatge a Oriol M .Jrto re/1 
amb !OSI'O Mo\RTO~I tl, Raunon 0810! I I Mr(jui'l PORTI R 

alesl2delmrgor¿¡ 

• El futur de les esquerres a Ca talunya 
amb R;11mon OarOIS, del PM11 Soc1ahta dl' (d ldlunya , Pcrc 

Po~rABfll.A. d lnKoatlva pcr Caralunya, 1 Jmd1 ( 4HBO!IH L. d Esquerra 
Repubhcana de C.!la lunya 

alesSde lara•da 

dia lS 

• Es pot comb;nrc l'a tur? 
d cclrre< d'Ignasi fA~RfAl~. con~ller de l•eball de la úc'1eralota1 de 
Calalunya 

a les 12delmogo•a 
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Ci!I"W11 ú'An~ AIIdlo 

• Homenatge a Joan Ainaud i de Lasarte 
amb Pere PON;ICu. Pere ( ANTURRI, mm•stre de cu ltura del Govern 

d'Andorra, Josep M M AHTir BoNu r JaurneLLAoC 

a lesSde la tarda 

dia 19 

• EsgiCsia i llengua 
arnb r M odeSIPRAT'>I( IImentfORNfR 

~les 12 del mrgd•a 

dia 20 

• Andorr:¿¡, una visió de futur 
a cànec de M arr FORN( , cap del Govern d'Andorr¡¡ 

ales12delm•gdra 

• Hi hò progrCs en l'evolució biològica? 
ac.:!rret de Joandomènec Ros. de la Unoversolill de Barcf'lona 

ales5delalarda 

dia 21 

• Les noveJ tecnologies i el futur de la in formació 
amb Jordr VILAJOANA, drrector general de la CorporaCió Catal¡ma 
de R.!rd10 , Tt>levrs16. Ramon MAT! U, subd1rector oe ll'levtsoó 
EspanyolaaCatalunya.JoanMt>.rOrJoan J PIHEZBENlLOC". modt>

rador 
alt>S 12del mrgdra 

• Història del naixement de la d i!ncia (de l s. XX aC al s. XV dC) 
acàuecd'Antonr lw~E - (CNRS) 

ale55de lararda 

dia 22 

• El desplegament de la policia pròpia, un exercici de sobirania 
a càrre<. de Xavrer PoMt~. conseller de governacro de la Generahtat 

de Catalunya 
alcs12dt>lmrgd•a 
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Fundació Roca i Galès 
Xl/ Jornades sobre c~r;ttivlsme: el cooperativisme 
de l'any1000 

dia 21 
Obertura rk les JO rMdes 
a 21~ de 10 aetm~t 

• Gestió empresJrlill a los coopera tives de treball ;usodar 
a carnK de Jort/o VIA, fl'"''do•ll! dl' I,¡ FC TAC Rel ~ PAvA, pr~s.dent 
dPiclFVEC I•\ 

DeoarobertsobreeltemaH.Ktillalr;¡¡t• 
moòerao01 hteve f'l..o(:.rr•,.., 
all.">4deldldrdd 

dia ll 

• Taufò rOdOfld L• p1omoció i Iii formació .1 les cooperdtives 
amb la NrtocrpactO [!e rep~ntanl$01' lesOtve~~ bram;¡ues de 
woperat•~e~ 

moaerador<~ Nun.¡ br¡v¡ 
a 2/tl de lOd~l mati 

Dpb;ltollft i\Oillt'l;'ill't!ld!t<t!.lato~lm,¡to 

a!('Stl~latar!l.l 

dia l] 

• l 'PficicW empri!!Jarial de les cooperativrts: Ecotêcnia SCCL 
acarrecdErmenL,o.l•.~·lunoaaoraEcotecnoaSCCL 
a2/.! ót' 10o,.lm;n 

• Taula rodona Compartim ltXPf!riéncies 
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amb la pal'll(;lpa<oO dc memb<~ de d>verSE"ò cooperatives del~ 
f!at'IOsCalalaM 

moderador Fr.tll(t"'( '""'" 
a1l4d\1delm<~t• 

3-e'S12ct'lmrqdld 
CloendadeleJ jomades 

• Aspiracions deli rei/dents portuguesa~ 
a carrecdeJoanGOM;"l\on, prl•s.rden1 dell\\$0c.r.:KoódeRt"S~~J~:nt~ 
Portuguews 

• Andorra, um~ terr.i ;u:_o/lidOl'a 
~ Orrl'C <k' R~send M.o~~<o.. 'W(orr~. qeHor o peroodr~t~ 

• A.5piradons dels residents francesos 
~ ürrec de I'A1~~1no de~~~~ h;mce-sos al PMCrPdt 
d'Andorra 

• AspkarionJ dels resirl11nts espanyols 
~càrrec ck> Modeo;t M••OR.o.t, 'ii>Cretar l d'otganrt1acoó di:! 
l' A~sooc~u(l de R~ldent s a Andorrd 

• Els problf!!mes socials derivau de la (no} intf!!9riiCÍÓ 
a carrec de SrmO DuiiO, ef'IS{'I'I~am, Con!oeller G<"m.•r;tl 

dt'Jd6delatarda 

• Silla integradó é-s cons lrucriva ... mai no ens Mm de privar 
d'un repte ran essencial 
acarrecdeWrllo.¡rnl).owA.W,e\l:uptorrg¡¡lerrsta 

• Eisill l resandorr;ms 
a cArrec de R~d Dl/110, "~~r\tent s<Krdl 

• Acollida d:un foraslf!!r a l'Andorra dels anys cinquanta 
i l'evo/ucio en l'encaix de /a societat del país 
acanecde 51!'rgr M~o~. aru~M le<;Cup!o< 

• L<'l in tegr<'lció en l 'empresa 
acarrecdi.'MonteaCOtH""·I)'ol(òlogillfldU'>lrldl 

• La in tegració 1/'edm:o.ció 
a c..:mec d'un ri!'PI'f!WI'\1.1111 d~ M•msteH d'Educ<KIO 

• Per una intcyrac/ó democr.'t tka 
adrrocdeferranGor~o,englnyerrcolumnlsta 

• Obíectius de /'A:uotiltcló de Dones MigrantJ 
a tdrn."C de Calmen !lo~Jtsuo. me1 9f!·~nestes~Sta 1 p!f's.rdenlil 
de l'~~t<KIOde DonesM19filfl!Sd'Andorra 
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Societat Catalana de Física (IEC) 
• HistOria de l'u rronomla preco~mkana a Catalunya 

(~egt'Ulnsl'!l~lpluflichsc¡phrun! 

acMrl'tde lo1efl (>\AlA~ 
dia 19.de9alldrlmal1 

• Fislcaiciencia·fictió 
\vega~TecflOb]lil) 
a ColJH.'( de JOrd i JOS~;>p PONI 1 M;muel MCM(NQ 

d i e ~ 22 1 23, de 9 a 1 O ctel mati 

Societat Andorrana de Cièncie s 
X Jomada Andorri'Jna: La in regració a Andorr<'l 

dia 23 
de9aldelmoqa•a 

• Aspectes sociot'conómicr d 'Andorra 
. a carrec deM ~~~us LlUir li>. geografa 1 MeWg<~dora 

• Evolució hisrórica de /11 normiltiva aplicabk al fenomen 
immigra /ori 
a cimec de Fr~IICffia Re1>. tJt>Og l<lfil ' mvt>SiigadOI'a 

• As.plfiKiOni dels residents magrebim 
a tllru~c de ltaclud it>.GIJ'G. prestdent de A.OOCidtiÓ ue Magretl~ns 
e Anoorr~ 

• El paper rlt' la llengua en la lntegrcmo 
ac.llll'Cde MOfll!>elfJ\8AD•A taP0t'W'V1"1dt<Poh\>C<'Il·fl9UI~\r(<'l 

• Aspiracions dels residenu angloparl:mts 
acimccde De!>fllond AutN. presldernde i'A>I.OCiilC IO 

d'Ailgloparlan t~ RP~•Ch•llh ,¡ AndOfl8, IM Rosa GRt~A 

• Comunlrars milftes. Integració i microestats: precilucions 
metodológlques 
a due1: dl' MOf'liS('frat M.o.n COOfd•nitdOfa de la (Ofl'll)\<0 

UNfSCOd'Andor•a 

• La integraciól.'nl'espllli 
ac.'mccde RamonRO\SUl. reoorde lapanòqu1adeCJI11!10 
I I.'OUtaOOI (AlNA) 

• la integriKrórelbeneHitt 
A carre< de Meut • ~l (Mo~•. p~I(Oioga <lrmC<ll prn1óema del Col ~9' 
del'\oc:ole-l]\d.Arldorra 

• lntegr<~ció/ldenlitll f 
a cimer: 01.' MIQU~ A,•\, en~enyant o Cor-.;f!l,er Ge'll!•al 

• La in r..gr10dÓ com a valor a la fi del segle XX 
a carre< ¡f Antoru Mut01tH1. 3dvocat 1 e..cr,ptor 

Departament de Treball 

• CrNció d'ocup<'!ció i mercat de rrebi!ll 

dia tB 

Poltr.Jque~ d cx:~>O form<K<O cx:up.!I(IOfl~l. a carre< a·Ol1;1a 
e~.,_,......,., a(tuacoo~ comun1tilnes en el camp de I'OCuPilt'O 1 pt ~u 
futur.acllflecde fere'>o!IMANOe:l'lS.autoemplesa AcllueclleXM<el 
AG<!UO 

a2140'IIde1mall 
rnodertldo1 )O.M¡ullll f rA~r~' MAllOl 

Reforn~po;tructurals.torrTI<KoO<trea..rodocup.Krò.acane<or 
klrdiC.U•t.ed..JCac.IÓ q!Uirl.C~(o()omercat ~treoall. ac.lt11!1: 
<l'htf!\leOI\o\·ill. 

a~tldelmgd•a 

S~IÓp!enana C•I!',..•Orl'onmanolmercatdet•eoaB.oic.l••\."C 
d lgl'la\r F.:.~IU•t~. Conwik'• òe ht'b.ll) 

alesJdeld 1<o1da 
modelador IO-'Qwm Fr~~~- MAlLot 

bpo>rlènc~e1 el tempo. parctJI El ~retJa,l a temp~ parckll wm a orna· 
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te~ patllill dt~ d'un,, ~,~er;¡J('(\wa empres.aual. a Urrrc de J~p 
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Uista de participants a la Diada 
Àngels Mach Buch Farmacèutica Canillo 
Antoni Pol Solé Arquitecte Canillo 
M Carme Xifre Griño Secretària Gral. Càritas andorrana Andorra la Vella 
Xavier Galabert i Pujol Escaldes-Engordany 
Montse Piqué Vilalta As. social , coord. Càritas and. Andorra la Vella 
Joan Carles Montes Periodista Andorra la Vella 
Anna F. Raichs Periodista Andorra la Vella 
Xavier Morral Periodista Andorra la Vella 
Julià Rodriquez Periodista Informacions Escaldes-Engordany 
Desmond Alien President ESRA Sant Julià de Lòria 
M Rosa Gresa Auvinyà 
Anna Rebulà Carbonell Professora Molins de Rei 
Montserrat Badia Servei de Política Lingüística Sant Julià de Lòria 
Maria Geli Ensenyant La Massana 
Ferran Goya Enginyer La Massana 
Mònica Codina Psicòloga Santa Coloma 
Francesca Ros Geògrafa Escaldes-Engordany 
Jaume Ros i Serra Empresari i escriptor Escaldes 
Àlvar Valls Oliva Periodista Encamp 
Ramon Rossell Serra Sacerdot, Aina Canillo 
Josep D. Pol i Pedrós Estudiant Andorra la Vella 
Eduard Herrero Borras Químic Granollers 
David Mas Canalís Historiador Sant Julià de Lòria 
Sergi Mas Balaguer Escultor Aixovall 
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Lluís Garcia Santa-Maria Metge Escaldes 
Maria Jesús Lluelles Larrosa Geògrafa Escaldes-Engordany 
Francesc Bonet Casas Llic. Empresarials i Dret Encarnp 
Diana Figueras i Nieto Professora Escaldes-Engordany 
Joel Sàmper Marbà Estudiant Andorra la Vella 
Goretti Marbà Roig Administrativa Andorra la Vella 
Llu ís Sàmper i Pasqual Informàtic (Centre Cultura Catalana) Andorra la Vella 
Llu ís Morera Pasqual Gravador Encamp 
Sílvia Puente Rodríguez Estudiant Andorra la Vella 
Àlex Àlvarez Castellarnau Estudiant Andorra la Vella 
Modest Mayoral García ARA Secretari d'organització 

CRE Conse ller secretari Andorra la Vella 
Josep Maria López i Llaví Crític cinema Encamp 
Eugeni Gira! UAB Bellaterra 
Neus Gassol Administrativa Bellaterra 
Josep Montañés Also Banca Escaldes-Engordany 
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Joan Carles Rodríguez Miñana Jurista Sispony 

Miquel Porter i Moix Rector UCE Prada de Conflent 

M. Rosa Ferrer Obiols Consellera general Andorra la Vella 

Miquel Al ís Font Conseller general Encamp 

Jordi Pasques Canut Escriptor Oliana 

Anna Troy Ortanobes Andorra la Vella 

Pere Pel licer Canal Llicenciat en Filologia Barcelona 

Antoni Terra Barbena Mataró 

Montse Montoliu Solé Sant Julià de Lòria 

Alfred Giner-Sorolla Bioquímic Vinaròs 

Joan Costa Riera Sociòleg La Garriga 

Rosa Duró Solanelles Treballadora social Sant Julià de Lòria 
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Recull de premsa 
informacions 15 d'agost de 1997 

SOCIETAT 

El dia 23 d'agost Andorra estarà present de nou a Prada de Conflent 

La 1 Oa Diada Andorrana 
a la UCE tractarà sobre 

"La integració a Andorra" 

Un moment de la diada que va tenir lloc l'any passat dins de la Universitat Catalana d'Estiu. 

A ndo rra es tarà presen t 

per desena vegada a la 
Un ivers itat Cata lana 

d 'Estiu (UCE) q ue sc ce leb ro 

cada any H la localitat francesa 
de Prada dc Conflent. La c ita 

és el proper dia 23 d'agost. De 

Ics 9 a Ics 13 hores i de les 15 a 

les 18 hores e ls ponents ana lit-

54 

zaran enguany al Liceu Renou
vier el tema dc Ln integració a 

Andorra. Com en ocasions a n

teriors , aquest cop s'ha buscat 

també una matèria de debat in
teressant de la qua l se' n pugui 

parlar des de diversos punts de 

vis ta. Els orga nitzadors. la 
Societat Andorrana dc C iències 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

(SAC). han dona t a co nè ixer 

aquesta se tmana e l programa 

d~ la IOa Diada Andorrana dins 
de la XX IX UCE. Destaca l'as

sis tènc ia de representants de 
les comu ni tats dc residents que 

hi ha a Andorra. que pari<Jran 
sobre les aspiracions de ls seus 

respeCLi us co l ·lecti us. Aix í. hi 
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serà present Rac hid Ragu ig. 
pres ident de l'Assoc iac ió de 
Magribins d'Andorra ; Des
monel Alien, president de l'As
sociació d'Angloparlants res i
dents a Andorra (ESRA); Joan 
Gonça l ves , president de l'As
soc iació de Residents Portu
guesos i Modest Mayoral , se
cretari d'organitzac ió de l'As
sociació de Res idents 
Andorra (ARA ). 

Ponents 

No fal taran tampoc diversos 
estud iosos de la matèria com la 
geògrafa i inves ti gadora Maria 
Jesús Ll uelles (Aspectes socio
econllm ics d'Andorra); Fran
cesca Ros, geògrafa i in vesti 
gadora (Evolució hisTòrica de 
la normati va aplicable alfeno

nem immigratori); Montserrat 
Martel l, coordin adora de la 
Comiss ió UNESCO d'Andorra 
(Comunitats mixtes, imegració 
i microestats: precaucions me~ 

todològiques. El cas d'Andor
ra ); Montserrat Piqué. coord i
nadora de Càri tas (Els proble
mes socials derivarl· de la no 

integració); Roser Duró, treba
lladora soc ial del Ministe ri de 
Sa lut i Benes tar (lnrercultu 
ralitat i treball social): Mònica 
Codi na, psicò loga indu stri al 
(La imegració en l'empresa): 
Carmen Barbera, presidenta de 
l'Associació de Dones Mi -

La diada se celebra al Liceu Renouvier. 

grants d'Andorra (Objectius de 
l'Asso ciació de Dones 

Mi grants d'Andorra ): Ramon 
Rosse ll, rector de la parròquia 
de Can illo i educador (AlNA) 
(La integracirí en l'esplai) i 
Meritxell Camp. psicòloga clí
nica i presidenta del Co l·legí 
de Psicòlegs d'Andorra (Inte
gració i benestar). 

Entre els políti cs destaca Ja 

parti cipació del conse ll er de la 
Uni ó Parroq uial d'Ordino 
(UPO) Simó Duró (Els proble
mes polítics de ri1•ats de la no 
integració) i e l de l'Agrupa
ment Nac iona l Democràti c 
(AND) Miquel Alís (Int eg ra 
ció i iden titat ). Altres ponents 
se ran la cap de l Serve i de 
Políti ca Lingüís ti ca del Go-

vern. Montse rrat Badia: el pe
ri odi sta Rossend Marso l, 
Sícori s: l'esc riptor i ga lcri sta , 
William Danjon; l'advocat i es· 
criptor Antoni Morell ; l'art ista 
Sergi Mas i l'enginye r Ferran 
Goya. A més de Ics que es pre
se nten de manera ofi cial, hi 
haurà també ponències lliures. 

El resu lt at dc la diad a an 
dorrana a Ja UCE se rà publi cat 
en un llibre gràcie al pa troci ni 
dc Banc Agrícol i Comerc ial 
d'Andorra. Aq uesta vegada es 
presentaran també Ics pub i ica
cions de Ja tercera, quarta i no
ve na diades . que van tractar so
bre La identitat nac ional , El 
f utu r d'Andorra i Andorra en 
el món. respecti vament. • 

.I ulià Rndrí~-:ucz 

lis d'agost de 19971 
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La 10a Diada Andorrana a la Universitat Catalana d 'Estiu que tindrà 
lloc demà dissabte a Prada de Conflent promet ser interessant, si 
més no pel tema que tractarà: La integració a Andorra. Per parlar 

d'aquest tema ningú millor que els representants dels diferents 
col·lectius d'estrangers que resideixen en aquests moments al país, 
que podran donar el seu punt de vista sobre si és fàcil integrar-se a 
Andorra. El debat pot resultar molt profitós sobretot si es té en compte 
la voluntat del Govern de presentar abans que acabi l'any un projecte 
de llei sobre immigració i quan encara està present, per exemple, la 
polèmica al voltant de la Llei de residències passives, que tanta 
oposició va aixecar entre algunes comunitats de residents. 

La 1 Oa Andorrana 
a Prada debat sobre 

"La Integració a Andorra--
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La integració a Andorra 

A ndorra va participar de nou a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) 
que se celebra cada any a Prada de Conflent. El tema elegit en 
aquesta ocasió pels organitzadors, La integració a Andorra, va 

destacar també pel seu interès i actualitat , en un moment en què tot just ha 
començat el debat sobre la llei d 'immigració . Per primera vegada , 
representants dels diferents col ·lectius de residents van seure al voltant 
d'una taula per poder parlar de forma clara i sense embuts sobre aquesta 
qüestió. Com ha ocorregut amb altres matèries polèmiques, ha estat més 
enllà de les nostres fronteres on s'ha trobat el marc ideal per a la discussió 
d'un tema de cabdal importància per a l'esdevenidor del país . Tots els 
portaveus de les diverses comunitats d'immigrants van posar de manifest 
les nombroses dificultats que troben a l'hora d'integrar-se al país. Altres 
ponents van insistir en la tradició del país com a terra que ha destacat al 
llarg de la seva història per la capacitat d'acollir i donar refugi als que, per 
una causa o altra, van fugir dels seus països. Andorra, amb una població 
estrangera que se situa al voltant del 68%, és avui dia una realitat única en 
l'espai europeu. En tan sols cinquanta anys el nombre d'habitants s'ha 
multiplicat per 12, passant dels 5.000 que hi havia als anys quaranta als 
65 .000 que hi ha a l'actualitat. A aquest fet s'ha d'afegir la convivència de 
més de 60 nacionalitats diferents en un país de tan reduïdes dimensions. 
Totes aquestes dades suposen que els problemes que poden haver-hi aquí 
per a la integració siguin molt diferents als d'altres indrets. La restricció de 
l'accés a la nacionalitat andorrana, només possible quan han transcorregut 
25 anys de residència, és considerada per molts com un fre a la integració. 
Malgrat tot , aquesta regulació va ser un pas important respecte a la 
situació anterior. La llei de residències passives ha estat qualificada també 
per molts com a clarament discriminatòria i desintegradora. Són dues 
normes que, sens dubte, condicionen el grau d'integració. La futura llei 
d'immigració serà, però, la que realment mostri en quina mesura es vol la 
integració efectiva dels residents estrangers. Andorra ha de continuar 
treballant en defensa de la seva identitat cultural i lingüística. A la vegada, 
però , i quan sembla que la població tendeix a estabilitzar-se , s'ha de 
preocupar que hi hagi les condicions necessàries perquè aquells que ja 
veuen el país com el seu propi puguin formar part de la societat que els ha 
acollit. • 

9 
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ONT 

L 
a participació del Cap de Govern a la Universitat Catalana d'Estiu 

(UCEJ que se celebra cada any a Prada de Conflent ens ha permès 

conèixer algunes de les prioritats de l'Executiu per als propers 

mesos. El que més va cridar l'atenció va ser la llei del català que s'està 

elaborant i que suposarà la inclusió de sancions perquè la normativa no 

es converteixi en un element simbòlic. La voluntat del Govern és que la 

llei sigui efectiva i tingui resultats concrets, la qual cosa implica la 

imposició de sancions en aquells casos en què s'incompleixi. Així, les 

empreses hauran de realitzar un esforç per tal que els seus empleats 

utilitzin la llengua oficial d'Andorra quan atenen els turistes. Forné no 

només va parlar d'aquest tema, sinó que al llarg de la seva conferència 

titulada "Andorra, una visió de futur " va fer un repàs general de la 

situació del país,. Un dels seus anuncis que més va sorprendre va ser la 

possibilitat de reactivar el projecte de la línia ferroviària entre 

I'Ospitalet i Andorra • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L 

'anunci de creació d'un nou partit a Andorra va acaparar el debat 

que es va produir a Prada durant la 1 Oa Jornada andorrana. La 
iniciativa correspon a un grup de vuit persones integrants de 

l'Associació de Residents a Andorra (ARA} que poden accedir a la 

nacionalitat andorrana ja que porten més de 25 anys al país. La 

ideologia d'aquest nou partit polític seria d'esquerres i estaria format en 

la seva majoria per la classe treballadora. És el primer partit d'esquerres 

que hi haurà al país o ja estan funcionant altres formacions amb aquest 

ideari? Aquesta va ser una de les qüestions sobre la qual es va discutir • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E ls magrebins formen una de les comunitats de residents més 

petites amb tan sols unes 300 persones. El seu president, Rachid 
Raguig, que també va enviar una comunicació a Prada, ho té 

bastant clar quan afirma sense cap dubte que se'ls tracta amb 

"discriminació" i "racisme". Una de les coses que més preocupen 

aquest col·lectiu és no disposar d'un espai adequat per practicar la 

seva religió perquè el Govern no autoritza la construcció de llocs de 

culte a la religió islàmica • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L 'arrib'!'!a de ."!arc Forné a Prada de Conflent va causar sensació per 

la ut1lltzac•o que va fer el Cap de Govern d'un helicòpter per 
desplaçar-se fins a la localitat francesa. Però no és que des de 

l'Executiu s 'hagí decidit que a partir d'ara Forné farà servir sempre 

aquest mitjà de transport. L'explicació és molt més senzilla. Segons 

,reflectien tots els mitjans de comunicació al dia següent, els encarregats 

de l 'agenda del Cap de Govern s'havien oblidat de la Universitat Catalana 

d'Estiu (UCEJ i estaven convençuts que la cita era al dia següent. En 

descobrir l'error, no va haver·hí més remeí que posar a disposició de 

Forné un helicòpter. Tot i així, va arr1bar amb una mica de retard • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1 Oa Diada Andorrana a la XXIX Universitat Catalana d'Estiu (UCEl 

Els residents destaquen 
les dificultats que troben 

per integrar-se a Andorra 

La Diada Andorrana a la UCE va comptar enguany amb una bona participació. 

E ncara queda molta feina 
per fer si es vol que e ls 
diferents co l·lecti us 

d'immigrants residents disposin 
dels mitjans necessaris per inte
grar-se al país. Aquesta va ser 
una de les principals conc lu
sions de la I Oa Diada Andor
rana a la Uni versitat Cata lana 
d'Estiu (UCE) que es va ce le-

38 

148 

brar dissabte passat a Prada de 
ConOent so ta e l títol Lo inte
gració a Andorra i que va ser 
una de les que més participació 
han aplegat. Les dificultats per 
adquirir la nacionalitat per na
turali tzació, cosa que no es pot 
aconseguir fins passats 25 anys; 
les discrimi nacions que suposa 
la Llei de residències passives, 

i e ls recels pel fet que els resi
dents ni tan sols siguin consul
tats en el procés d'e laboració de 
la Llei d'immigració, van ser al
guns dels aspectes de què es va 
parlar durant la jornada que va 
tenir lloc a l Liceu Renouvier. 
Andorra ha estat al llarg de la 
seva història una terra d'acolli 
da de persones que , per motius 
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econòmics o polítics, van haver 

d'abandonar el seu país d'ori

gen. L'increment espectacular 

de Ja immigració en els últims 

ci nquanta anys ha significat, 

però, que els andorrans quedin 

en una minoria respecte a la 
resta de nacionalitats, alguna 

de les quals, com l'espanyola , 

arriba al44% del total de la po
blació. La Diada Andorrana a 

SOCIETAT 

I 
La SAC organitza 

anyalment la Diada 

Andorrana a la UCE 

a Prada de Conflent 
La ponència de Modest Mayoral va ser de les més interessants. 

Ja UCE va permetre conèixer 

una mica millor quina és Ja si
tuació actua l i quins són e ls 

passos que caldria fer en un fu
tur per integrar aq uelles perso
nes que volen continuar vivint 
a Andorra i que veuen aquest 
país com el seu. 

Modest Mayoral , sec retari 
d'organització de I' Associació 
de Residents a Andorra (ARA), 

va qualificar Andorra com un 
país acollidor, "però no com
pletament integrador". El re
presentant del col-lect iu espa

nyol es va mostrar especia l
ment crí tic amb Ja Llei de 
nacionalitat perqu è "vint-i
cinc anys de residència al pa
ís significa per la gran majo
ria de persones que agluti
nem la societat andorrana, 
com 'tota una vida', que quan 

l'ocasió arriba, ja no es té la 

il·lusió que es podria tenir 
anys enrere". 

Mayoral va parlar dels pro
blemes que sorgeixen a les fa
mílies plurinacionals, en el si 
de les qua ls són moltes vega

des els mateixos fills els que 
aconsellen els pares que mar
xin "al seu país" per tenir més 

aj udes. "Només cal pensar 
que aquestes persones porten 
molts i molts anys al país i el 
que és més greu: el fet de na

cionalitzar-se andorrans no 
els representa una solució. 

Això és més dur pels andor
rans fills de residents, que no 
tenen solucionada una feina 
estable i comencen a trobar 
dificultats per formar-se un 
futur" . Mayoral va criticar 

lOa Diada Andorrana a la VCE: La integració a Andorra 

també en Ja seva intervenció la 

Llei de residències pass i ves per 

anar en contra de la integració 
dels residents estrangers, una 
ll ei que va qualificar de "nega
tiva i desintegradora" . 

Privilegis 

Segons va apun tar, a An

dorra no es pot parlar de poca 
integració , però sí de poc in
terès per part dels polítics an
dorrans de garantir la integra
ció total dels residents. "No 
pretenem fer perdre privile

gis als andorrans, tan sols 
pretenem ser ciutadans d 'un 
país que ens ha acollit i que 
ens hi permet estar anys i 
anys mentre que amb el nos
tre esforç aconseguim fer 
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subsistir un capitalisme cada 
vegada més dur i cruel". Per 
al secretari de l'ARA, la futura 
Llei d' immigració ha de ser el 
resultat de la vo luntat integra
dora de ls polftics andorrans: 
"L'obertura de la nacionali
tat, la protecció al treballa
dor amb un reglament labo
ral equiparable als països del 
nostre entorn, adequació d'u
na borsa de treball lligada a 
una assegurança o subsidi 
d'atur, etc. han de ser les lí
nies d'aquesta futura llei" . 
Mayoral va anunciar que des
prés d'impulsar durant els anys 
80 la constitució d'un sindicat, 
l'ARA pretén en el futur la for
mació d'un partit d'esquerres i 
integrat en la seva gran majoria 
per la classe treballadora. 
"Això pot suposar la posada 
en l'escena política andorra
na d'una força clarament de
finida com a partit d'esquer
res, defensora d'una política 
progress ista i integradora 
dels residents a Andorra i 
d'Andorra a l'Europa ac
tual" . 

Segons Jean Pujol, presi
dent de la Secció Andorrana de 
la Unió de Francesos a l'Estran
ger (UFE), la comunitat fran
cesa està perfectament integra
da, ja que no ha de realitzar cap 
esforç per trobar-se còmoda al 

Foto 1: Francesca Ros, 
geògrafa i investigadora, va 

parlar de l'evolució històrica de 
la normativa sobre immigració. 
Foto 2: Montserrat Badia, cap 

del Servei de Polftica 
Llngüfstica. Foto 3: Desmond 

Alien, president de l'Associació 
d'Angloparlants (ESRA), a 

l'esquerra. 
40 
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país. "Aquesta situació pot 

ser modificada si els poders 

públics andorrans conside
ren posar en marxa una polí
tica integradora de les comu

nitats estrangeres a Andorra. 
Naturalment, el legislador 

haurà d'haver donat abans 

un significat polític a la inte
gració compatible amb la 

Constitució, la Convenció 

Europea dels Drets de l'Ho
me i la tradició. Les associa
cions de residents estrangers 

tenen un paper importantís
sim perquè aquests canvis no 
perjudiquin una convivència 
que és un exemple únic i 
mundialment reconegut" , va 
dir Pujol. 

Ramon Rossell va parlar sobre "La integració a l'espla i". 

Aquest va mencionar com 

una de les di ficultats per a la 
integració dels francesos l'ac-

tual regulac ió per accedir a la 
nac ionalitat andorrana per la 
via de la naturalització: "És un 
fet que el sistema existent no 
gratifica l'esforç requerit" . 

lOa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

Un altre dels aspectes que difi
cu lten la integrac ió d'aquest 

col·lectiu és la proximitat d'An
dorra, la qual cosa fa que els 

francesos no el considerin com 
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i 

El Liceu Renouvier va acollir una nova Oiada Andorrana a fa UCE. 

un país estranger. "La perfo
ració un dia o altre d'un tú
nel , 'agreujarà' aquest estat 
de fet" . 

Pel que respecta a l'idioma. 
un de ls ve hi cles primordi als 
d'i ntegrac ió, els francesos d'o
ri gen català poden acced ir fà
ci lment a la informació sobre 
el país, mentre que per a Ja res
ta és més difíci l, teni nt en 
compte que són pocs els habi
tants que no parlen francès i els 
altres s'expressen majoritària
me nt en castell à. "En la vida 
quotidiana andorrana, per 
fer-se entendre és més impor
tant expressar-se en castellà 
que en català, fet que priva 
l ' idioma d'ésser un factor 
d ' integració per a ls france-
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sos" . va afi nnar el presiden t de 
Ja secció andorrana de la UFE. 
Pujol es va refe rir també en Ja 
seva ponència al canvi que ha 
suposat la substitució de Ja ve
gueri a francesa, institució a tra
vés de la qua l es consideraven 
ben protegi ts. "Es tracta d ' u
na situació nova que no hau
ria de dilicultar la integració 
malgrat la proximitat del pa
ís d'origen" . 

Magrebins 

Rac hid Ragu ig, pres ident 
de l'Associació de Magrebins a 
Andorra , tampoc no va assistir 
a la diada però sí que va enviar 
per escrit la seva intervenció. 
La integració d'aquesta comu-

SOCIETAT 

ni tat, composta per unes 300 
persones, es veu dificultada per 
Ja seva dimensió. " Conside
rem que la llei actual d'immi
gració és discriminatòria pels 
marroquins puix que afavo
reix l'entrada al Principat 
d' es trange rs provinents de 
diferents indrets de la Un ió 
Econòmica Europea i en can
vi no atorga permisos de tre
ball i sojorn a ls a fricans . 
Se'ns considera diferents als 
europeus i se'ns tracta amb 
discriminació i radsme". La 
seva cultura i religió diferents 
són as pectes que dificulten la 
integració a Andorra. "país on 
la tolerància amb la religió 
islàmica és inconcebible. L'e
xemple el tenim en el fet que 

...; 
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el Govern no a utoritza la 
construcció de cultes a la re
ligió islàmica ". El represen
tant d'aquest co l-lectiu consi
dera que els magrebins s'han 
d'i ntegrar, però amb la condi
ció que puguin prese rvar les 
seves arrels. " També es tro
ben amb el problema del ra
cisme, són m enyspreats pel 
fet que són africans i que no 
tenen els mateixos costums 
que els europeus. Se'ls discri
mina al moment de cercar un 
allotjament o una feina." 

Residències passives El conseller Miquel Alis durant la seva intervenció. 

Desmond Alie n, president 
de l'Assoc iació d'Anglopar
lants Residents a Andorra (ES
RA ), va criticar durament la 
Llei de residènci es pass ives i 
l'actitud dels polítics que la van 
elaborar -" pròpia d e fa SO 
anys" , segons va dir- perquè 
no es va parlar amb el co l-lec
tiu afec tat. El resultat va ser 
una llei " injusta i difícil d 'ad
ministra r" que no s'hauria de 

repetir perquè pot fer pensar 
"que Andorra no ens vol in
tegrar, sinó desfer- se de no
saltres". Alien va indicar que 
els membres de la co mu nit at 
que representa, en la qual hi ha 
ciutadans de 22 països , volen 
ser acceptat s ta l com són, j a 
que en la majoria de casos, amb 
una mitjana d'edat de 67 anys. 
són massa ve lls per als canvis. 
En un altre moment de la seva 

Sicaris va posar èmfasi en Andorra com a terra acollidora. 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

ponènc ia va destaca r la im
po rt ànc ia d'aquest co l·lectiu 
per a l'economia del país, com 
ho demostra que cada un dels 
seus integrants gasta l'equiva
le nt a 150 tu ri stes. Segons va 
afirmar, Andorra no pot depen
dre econòmicament només del 
turi sme, sinó que s' han de po
tenciar alt res sectors com la in
dústri a, i e l país es podria con
vertir en un lloc pri vilegiat per 
a l'acollida de jubilats, fet que 
permetri a la recaptació de di 
ners per a l'Estat d' una manera 
fàc il i estable. 

El pres ident dc l' Associació 
de Residents Portu guesos, Joan 
Gonça l ves, no va ass istir a la 
diada ma lgrat que s' havia 
anunciat la seva presència , 
però ni tan so ls va enviar una 
comunicació per escrit. 

Les conferències dels porta
g veus dels diferents col·lectius 

·::!' d'immigrant s es va n compl e
~ mentar al matí amb alt res de 
.....; les geògrafes Mar ia Jesús 

Lluelles i Francesca Ros que 
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donaven a conèixer els aspec
tes socioeconòmics d'Andorra i 
l'evoluc ió de Ja normativa apli
cable al fenomen immjgratori . 
Montserrat Badia, cap del Ser
vei de Po lítica Lingüística del 
Govern , va parl ar del paper de 
la ll engua en la integració i va 
do nar a conè ixe r les conclu
sio ns de l'estudi e fectu at l' any 
1996, segons e l qu al tan so ls 
un 3% de la població manifesta 
que no ent én ge ns ni mica e l 
català. L'estudi recull dades tan 
signi ficati ves com aquesta: no
més el 29% dels enquestats uti
litzen el català quan van a com
prar als grans magatzems i tan 
so ls un 12% van dir que eren 
atesos e n Ja ll eng ua o fi c ia l 
d'A ndorra. La promoció de l'ús 
de l cata là és, a ixí do ncs , un 
dels reptes més importants que 
té plantejat el país si vol assolir 
Ja integració dels immigrants. 

Integració i assimilació 

Si les ponències del matí ha
vien permès indagar en la rea
litat de cadascun dels co l-lec
tius d' immigrants, les de la tar-
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Miquel Porter, rector de la UCE, va parlar a la diada. 

da van servir per aprofundi r en 
aspectes més teòti cs de Ja inte
grac ió. El co nsell e r de I'AND 
Mique l Alís va o pinar qu e la 
Lle i d ' immi grac ió ha d'es tar 
acabada al més aviat possibl e, 
a l' igual que la borsa de treball , 
per treball ar posteri orment per 
Ja integrac ió i, si l'imm igrant 
vo l, per l'ass imil ació. Segons 
va d ir e l pa rl ament ari, Ja po
blació andorrana s'ha caracte
rit zat sempre per Ja seva to
le rànc ia. Aq uest va se r també 

e l parer de Rossend Mm·so l, 
S íco ri s, que va qu alifi carAn
dorra com a "terra acollidora 
i benefactora" i es va referir a 
Ja vo luntat d'integrar-se, "que 
moltes vegades brilla per la 
seva absència" , com un dels 
pun ts fonamenta ls de l procés 
d' int eg rac ió de l' immi gra nt. 
Segons va dir, e l país és com 
una torre de Babel en min iatti
ra. raó pe r Ja qua l And orra ha 
de ro mandre aten ta per ta l de 
mantenir la seva perso nalitat 

hi stòrica. 
El rector de la UCE, Miquel 

Po rter, qu e va passa r un mo
ment per Ja sa la on es desenvo
lupava Ja Diada Andorrana, va 
mostrar Ja seva sati s facc ió per 
Ja presència continuada d' An
dorra en aqu esta uni ve rs it at i 
va destaca r Ja importànc ia de 
les monografies que es publi
quen. La Soc ie ta t Ando rrana 
de Ciènc ies (SAC), entitat or
ganitzadora, forma part de l pa
tronat de la UCE. • 

Julià Rodríguez 
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Francesc Bonet, conseller general de la Unió liberal (Ull 

"L'esborrany sobre la llei 
d'immigració està molt 

carent d'idees polítiques" 

Francesc Bonet, conseller de la Unió Liberal (UL), parla sobre l'esborrany de la llei d'immigració. 

E I conse ller de la Unió 

Liberal (U L) Francesc 

Bonet va se r un dels 

pocs polítics assistents a la IOa 

Diada Andorrana a la Uni ver

si tat Ca tal ana d 'Est iu (UCE) 

que di ssabte passat es va cele

brar a Prada de Conflent. El po

lític enca mpadà, com e ls seus 

companys de grup parlamenta-

ri, ha aprofitat e l mes d 'agost 

per estudiar l'esborran y e labo

rat so bre la ll ei d'immigrac ió, 

que hauria d'entrar a tràmit, se

gons va indicar el mateix Cap 

de Govern , abans que acabi 

l' any . D'aques t document, tan 

lligat al tema que es va debatre 

a Prada, parla en la següent en

trev ista. 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

-Quina és la seva opinió so
bre el document de treball que 

ha11 rebut els consellers gene
rals liberals ? 

-Es tracta d'un document de 

treba ll que conté idees però és 

massa ex haustiu , és a dir, està 

molt carent d' idees polítiques. 

Es tracta més aviat d'un esbor

rany tècni c que políti c. Una llei 
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d'immigració el que ha de defi 
nir és qui i com entra en el país 
i després hi ha d'haver tota una 
regulació tècnica. 

-De moment només s 'ha 
lliurat el document als conse
llers liberals. 

-Ev identment . en un Go
vern que té la majoria hi ha d'
have r un respec te mutu ent re 
l'Executiu i la part del legisla
tiu que li dóna suport. Per tant, 
és lòg ic que el Govern no vul -

l 
"No podem redactar 
una llei que estigui 
subjecta a possibles 
canvis futurs de Govern" 

gu i imposar forçosa ment un 
projec te se nse una di scuss ió 
prèv ia dels divuit consellers de 
la majoria . És un co mport a
ment totalment lògic i adequ at. 
sobretot a la vista que suposo 
que hi haurà opinions que ma
ti sa ran aspec tes que desenvo
lupen el futur projecte de ll ei 
d'immigració. 

-Serà aquest mateix docu
ment el que es fartl arribar als 
grups parlamentaris de l' opo
sició? 

-Aquesta ll ei d'immigració 
afecta rà no només el Govern 
ac tu al s inó també els futur s. 
Per això el que no podem fer 
és redactar una lle i d'aquesta 
importància que estigui subjec
ta a poss ibles canvis futurs de 
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Govern. En cas contrari , no s'a
conseguiri a una integ rac ió de 
les persones immi grant s a An
dorra . Per tant , el consens en 
aq uest cas és necessa ri i no es 
tracta d'u na qües tió d'oportu 
nisme ni per dissi mular els pos
sib les errors que pugui haver
hi . Recordem tam bé que una 
ll ei d'immigració no ha tingut 
ma i en cap país un desenvo lu
pament pacífi c. com s'ha posat 
de manifest per exemple a Es
panya i França. Esperem que a 
Andorra aquesta llei pugui pas
sa r sense aq ues tes connota
cions probl emàtiqu es o co n
fli cti ves conseqü ència de la 
immigració il·lega l que hi ha
via a aquests països. 

-S'ha criticat l'aspecte 
sancionador que s'exposa en 
aquest esborrany. 

-Les crít iques han anat des
orientades perquè efecti vament 
una lle i d'aquest tipus ha de te
nir una normativa molt especí
fi ca. que no es pot deixar a ma
les interpretac ions. Ev iden t
ment. qui es desvia de la llei ha 
de ser sanc ionat. Però del que 
es tracta és que no hi hagi abu
sos contra ningú, això és l'im
portant. La sanció no ha de te
nir un efec1e discriminatori. si
nó que ha de proteg ir e l 
treballador. sigui quina sigui la 
seva nac iona li tat , per tal qu e 
no es produeix in abusos des 
del moment que és una persona 
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lega l a Andorra. 
Reconec també. però. que 

aquest doc ument de treball 
hauri a de re fl ec tir sa nc ions, 
però no quanti es, ja que s'ha de 
te nir en com pte que el tex t 
tindrà el rang de llei qual ifica
da i no es podrà canviar cada 
vegada que es modi fiqui la san
ció. 

-Quines observacions faria 
vostè a aquest document? 

-Crec que tot s els aspec tes 
de quins són e ls pe rmi sos de 
treba ll o de re sidència que 
s'haura n dc donar en el futu r, 
s'han de redactar d'un a manera 
clara perquè en definitiva van 
adreçats a un sec tor de la so
cieta: que no podria estar pre
gun tant això què vol dir ? Si , 
per exemple. hi ha un perm ís 
de treba ll del tipus A. s' ha de 
determina r a quin sec tor de 

I
"La sanció no ha de tenir 
un efecle discriminatori , 
sinó que ha de protegir 
el treballador" 

persones immigrants va desti 
nat. quin s dre ts dó na, quina 
protecció soc ial co nt empl a. si 
pot haver-hi reagrupament fa 
mili ar i de quin tipus. etc. Ha 
de se r una ll e i molt cla ra en 
aqu es ts aspec tes. que sigui 
operativa i que sàpi ga tothom 
quin s són e ls seus drets i les 

Universitat Cata lan a d 'Estiu 1997 
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El parlamentari liberal Francesc Bonet prefereix una llei ben feta malgrat que s 'acabi més tard. 

prestacions socials per cada ca
tegoria de pennís de treball. 

-Entrarà a tràmit aquest 
projecte de llei abans que aca
bi l'any? 

-Hi ha una data màxima de 
la qu al no podem passar co m 
és e l 3 I de maig de 1998, ja 
que la Lle i de quotes aprovada 
al juliol és l'última. Per tant , si 
tenim en compte que és una llei 
pe r a la qua l vole m buscar un 
consens, s'han de convocar una 
sèrie de trobades amb la resta 
de grups polítics. Jo particu lar
ment prefereixo una llei ben 
feta, independentment qu e s'a
provi al març o l'abril. Evident
me nt si pot es tar acabada a l 
mes de desembre, molt millor. 

-Algunes associacions de 

res idents han demanat ser 
consultades per a l'elaboració 
d'aquesta llei. Serà possible 
això ? 

-Com que és una llei qu e in
c ideix sobre la soc ietat e n e l 
seu conj un t. i no només a l'ac-

I
"Hi ha una data màxima 
de la qual no podem 
passar com és el 31 
de maig de 1998" 

tual. sinó també a la futura, 
particul armen t considero que 
prime r aq ues tes assoc iacions 
han de defini r fins a quin punt 
vo le n partic ipa r-hi : no és el 
mateix fer-ho dona nt la seva 
opinió , cosa que ja han fet a 

lOa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

través d 'actes co m el d'avu i a la 
Un ivers itat de Prada , que fer
ho en e l redactat de l'arti c ulat 
de la llei, pe r a la qual cosa els 
legi limats són e ls 28 co nse ll ers 
i el Govern . 

-Aquesta llei comportarà 
també la borsa de treball? 

-Totes les ll e is d 'immig ra
c ió o es tra nge ri a tenen un s 
pri ncipi s orien tadors que per
seg ueixen la protecc ió del na
c ional i dels residen ts abans de 
do nar un ll oc de treba ll a un 
immigrant. Aquest és un prin
cipi que jo crec que ha d 'es tar 
contemplat en la futura ll ei: s i 
això es fa a través d'una borsa 
de treba ll o d'u n se rvei de 
co l·locació. aq ues ts aspectes 
són prou importants perquè ti n-
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guin un tractament específic . 
-L'esborrany no parla del 

dret d'asil. 
-Considero que Andorra s'o

bre cada cop més a l'ex teri or i 
la comunitat internac ional té 
definides una sèrie de regles de 
joc a ni vell de dret internacio
nal que poden afectar en el te
ma de la immigració. Jo sóc de 
l'opinió, i ho he dit alguna altra 
vegada, que quan hi ha una llei 
que pot tocar di ve rsos temes 
co nnexos , aques ts han d'es tar 
dintre de la mateixa llei. Ales
hores crec que seri a una bona 
oportunitat per legis lar fi gures 
contemplades en el dret inter
nacional com són el refugi i l'a
sil , que en definiti va poden do
nar lloc a un a poss ible entrada 
d' un a persona al país. És un a 
qüesti ó que es podri a incloure 
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dins de la mateixa llei d'immi 
grac ió, sense necess itat de fe r 
una llei específi ca sobre aques
ta matèria. 

-Serà difícil arribar a cm 
acord sobre aquesta llei? 

-Els 18 consell ers libera ls 
teni m un document de treball , 
però fin s ara el que hem fet és 
una lectura individual. Enca ra 

I
"Seria una bona 

oportunitat per legislar 

figures com el refugi 
i l'as il en aquesta lle i" 

no hem tingut ocasió de poder 
parl ar tots de què pensem de l 
text que tenim . El que sí que 
sabem és que és un tema prio
ritari que s'ha de tractar a partir 
del mes de setembre. 

-Altres prioritats són també 
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els proj ectes de llei de procedi
ment penal, del raonador del 
ciutadà i del batlle de menors. 

-Les pri oritats suposo que 
les marcarem al mes de setem
bre qu an e ns reunirem tots. 
També tenim sobre la taul a la 
Llei d'ordenac ió lingüística, la 
Lle i de turi sme, la Llei de far
màc ies, etc. Quin serà l'ordre 
dc priori tats? Serà una cosa que 
fixarem ent re tots de comú 
acord al mes de setembre. S'ha 
de te ni r present que totes 
aq uestes lleis corresponen a la 
comissió d'Interior. 

-Una crítica de l 'oposició 
és precisament que no es pre
senten proj ectes de Llei a la 
resta de comissions. 

-Jo crec que s'està avançant 
en tots els camps. • 

Julià Rodríguez 

Universitat Catalan a d'Estiu 1997 



DIARI D'ANDORRA 

La desena 
Diada de Prada 
de Conflent 
tractarà sobre 
la integració 

La dese na Diada andorra
na -a lu Universi tat callll ana 
d ' c.~liu~ de Prada dc Contlcnt 
tractar~ sohre W integraàó a 
Andnrm, orgunitzadu per la 
Societat andorrana dc cièn
cies (S AC). La diada tindrà 
lloc el 23 d'agost. L'any pas
sa t. e l tem<~ de la jornada va 
ser Andorra en el món 

El preprograma de In dia
da andorrana preveu temes 
com co ncepte i sentit de ta 
i'ntegrució, caraC: terístiques de 
la societat ando rrana, co n
vivènci a, proble mes soc ials, 
el paper dc l'esport. la legisla
ció. la llengua, !'empre~a. l'e
ducació i Ics aspirac ions del~ 
diferen t.~ co l·lect ius de res i
dents existent<: a l país, entre 
altres punts 

Prada va a més 

Lu Universitat catalana d'estiu 
ha tomat a obrir les portes a Pra~ 

da . Un any més. la UCE s'ha 
superat a ella mateixa. En ass i s~ 

tè ncia, e n no mbre de cursos i. 
també, en aquesta convocatòria. 
en acti vi tats ex traacadèmiques i 
en presència de representants 
polítics i ins titucionals. Els ac
tu als responsables de la uni versi 

tat han continuat aprofundint en 
un del s més g rans encerts de ls 
ú ltims unys: el reconeixement 
acadèmic i la col ·laborac ió que hi 
presten totes les uni vers itats dels 
Països Catalans. En aq uest sentit. 
I à convalidació dc l~s ass ignatu 
re s segu ides a Prada per c rèd it s 
un ivers it a ri s ha es tat un a venç 
bàs ic. La Un ive rs itat catalana 
d'estiu no ha perd ul. a mês. l'a ire 
de re ivind ic ac ió naciona l. Sense 
això no tindria sentit. L'equip de 
la UCE té Hra un repte impo11ant 
q u e e ll mnteix s 'ha marca t. Fa 

mo lt que el liceu Rcnouv ier es va 

fer peti t. La UCE ha de trob;:lr un 

no u espai fix a la Cata lu nya del 
N o rd , l'àmbit geogràfic qu e l<t 

12 de juny de 19971 

define-ix i Iu justifica. 
Aq ues t es p a i ha uria dc cn n

ve rtir~se'n en la seu permanent 

durant tot l'an y. Lt convocatòr ia 

dc la !re m e na ed ic ió co nst ituiria 
l'o portuni tat idea l per anu nc i ar~ 

ho. 
Editorial 

{ At•u f. 1 7 -H~97) 
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UNIVERSITAT D'ESTIU 

La desena Diada d'Andorra 
a Prada presentarà 
més de vint ponències 
Redacció 
Andorra la Vella 

La desena Di<lda andorrana J 

la XXIX Universi tat catalana de 
Prada. que tindr~ lloc e l 23 d'a~ 
gost en unn maratoniana jornada 
d'exposicions i co nferències, 
constarà d'u n tota l de 22 ponèn
cies més Ics intervencions lliure" 
al vo ltant dc la integració. terna 
triat per a l'cdit:i ó d'cn gunny . 

Per abordar cunvenientmcrll 
la qüestió. i cercant els enfoca
ment~ més rics i heteroge n i ~ 
possihlcs, s'han buscat nmvitJat s 
procrdcnts dels més vari ats s~C· 
to r~ de la cu ltura. la srn:ictat i la 
polúiea ondorn.1ncs 

Entrealtrc;.,mnrcrem.:.iants.hi 
íntcrviml ran geò& rak com Ma
ri a ksú ;,; Llu.::llcs í fram:cst:a 
Ros. amb Asp('('/ l'.~ soóoedmtJ
micl' d'Amf,¡ r ro i Erolució his!f). 
ri.·a de la nohmuíva a¡¡/icabh1 al 
ji·omoen immi.~rarori , rcspcl'-!i 
vamc rn: Montserrat Badia. c<rp 
dd servl!i dc polít ic:r Jingiiíl'!ÍCa. 
lJUl' pr~scn!arlr /~/ pa¡wr tk lo 
1/en.~ua t'li la i nlexm• ·iú: SimO 
Duró. conscl l ~r. umh EïJ pmble
me.\· ¡wfftici tft· r i11/IH de la 110 
ir11e¡;radd: Wi lli<rm D:rnjon. 
e;;cri ptor. per purlnr dt~ l repte 
c~:~.c n ci;r l dc la inrcgrac i<Í; Ics 
psic t\ lt)gut:s Mòn icn Codi na . 
amb !.u infcgraórJ a l'cm¡rrn·a. i 
Mcri t ~ell Cnm p. que parlar!r 
rl'/m,•.r;racirí i /)('n(lsrar: !'t:n~i · 

nye:- i columni;;tu h :rran Goy:1. 
amb In ponència / }t•r mw init' · 
grat·iri demm:ràticw. d mossèu 
l<.;mJOn Rossell. nmb ¡__._, i llft•.r;m-

Sergi Nadal l Ju li Minoves . 

rif¡ t•lll't!Sfl/iú; Miquel A lh. en
senyant i um.~ d!r.::r f!Cne ral. amb 
IIII I'R ' 'ació i idcmitul. i l'advnc:rt 
i escr iptor ¡\n toni Mnrt•! l. que 
prt~!;c ntar~ Lo 
\'aloro 
ran ig ua lrnellt n.:pr.: scntade~ as
soci:Kinn s de ls cn!· kdiu ~ ~S 

panyo!. francès, magrí b í. por
tuguè~ í unglop<~r!anL .:om tam~ 

hé I'Aswc iac i1i dt:: done~ mi -

gm~~~ ;,~S~i~~~~.':~1r~::~;~;~~~Jda pa 

I:J Sncictil! andorran:1 tk cii: ncit',\ 
(SAC) i pn rnJcin<H1a per ELHll' 
Agrien!. e~ prc'\en t:rran lc.~ pu 
h!int.:ion~ d ...: tes cdici11r r.~ tcn:~.-"

r;t. 4u an:r i novt:na. rc~pCl'IÍv ;r

mcnt. de La idr•nlila /IILIÓt>llrd. 
FI jiaur d'AIU!nnu i Am/o rm <' li 

dmrÍI/ 

127 de juliol de 19971 
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Marc Forné, baixant de l'helicòpter en arribar a Prada. ucE 

El cap de Govern anuncia a Prada la reactivació 
del projecte de ferrocarril d'Andorra a I'Ospitalet Pàg. 3 

121 d'agost de 1997 I 
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DIJOUS 
21 D'AGOST DE 1997 TEMA DEL DIA DIARI D'ANDORRA 

3 

i 11 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 
~ La universita t d'estiu de Prada ha estat l'escenari d'una conferència de Fomé on va exposar les linies mestres de la política 

liberal pel futur: noves comunicacions amb els estats veins, incorporar noves indústries i crear noves ofertes culturals 

Forné anuncia a Prada la reactivació del 
projecte ferroviari 1•0spitalet-Andorra 
I El cap del Govern confirma la creació del museu nacional amb l'objectiu d'ampliar l'oferta cultural i turística 

Diversificar l'economia amb 
nous pmjc<: tesindu.minls,cu ltu· 
nlls i tu ris tks, I mi llo rH Ics 
infraestrucures per:tccedirul 
Principat. A<¡u~stés el repte c¡ uc 
hntl'¡tfruntarAndorra i que va 
plantejarnhircl capdcl Govcm, 
Marc l'orné. d u r~ ntlacnufcron 

cia-col·loquiulucimat fr:tnoesn 
dc l'ruda. en un de ls ncte~ rlc In 
U nivcr.~ itnt cntnlnna d'es tiu 
(UCE) 

Lu conferè nc 1a, titulatla 
Alldorra , mwvisiri ~~~ [111 111, va 
~cr\' ir per desvela r a l ~::uncs dc Ics 
intenci ons (!el Govern liberal 
pels proper:~ anys. De la pnlítícu 
suhre li"Jn~pons . en soh¡cwn un 
nou clcmen1 que s'~ fegeix ~I 

debat sobreeltúnc\ rl'Envnlirn ¡ 
ol"acrú¡}lln\lcJ;¡Scu: clcnptld 
Govcmv;tanvnciarahir lnreac
llVaclódel projccterlelinin 
fcrnwillria entre I'Ospítale t i 
Antlorrn. Forné va explicar que 
aquc~t pla pennemD rcflotflr un 
tnç~ t wfrauulitzal , 1 que eon
nectnria el puis amb l'Europa 
non\ miljllllÇitlll Ull tr.m~port mé$ 
cco!Ogic. 

Segon~ el responsable tic l'e· 
xecutiu, Frunçasemprehacst:n 
disposadaaaqucstaprolnngadó. 
ihaasscgurat queclprojcctc 
podria ser prou atrnctiu per 
aconseguir el suport econòmic 
de lsfonseuropeus.··Él;unpro
jeetctamomésimponantqucel 
de l'aeroponde!nSeu"'. ,·ncon
doun:.Sobre aquestdnrrcr, For
névaasseverarqueelGovern 
trebn!lampcrdisposard'unae· 
ropon amb Ics màxime~ prcstu
cions,i vDconfirmarquc.d'una 
OOnda.!uGencrulitutn"hatlema
nnt Ics compctèncie~. i dc !'altrn. 
I"E.~ta t espanyol vol dotnr- lo 
d 'es tatus internacional. Dc tota 
muncru. Forné \"a pondcrurl¡ue 
'"nodcscartcmeapahra opció'", 

Oferta cultural 
El model !ibcrn l de pof~ 

mclou també l'ttmpliadó de l'o· 
ferla c ultu ra l, IHnt púl! l kn coru 
privada : Fomé h11 ct.mfi mult l"o
lx!rtut:"l de l mu~cu tHH:ional, vn 
projecte a nu nciat de~ dc fa a l
Sili lS a nys pr.l mi u L~te ri , i hu 
avn nçatquee!Governua, llu
drtrà l'nctunl museudcl'aut.uni •
bll a un allrCcdifici . A més de ls 
tmu~ incenti us tu rf:.titli , l'execu
tiu w mbé vc1l ferd 'Anclo rrn un 
centrr m~ur~ l gic per u la pràctica 
esroniv;_¡ d':rl t nivell i per a la 
celebració de con gre.~.~os, :unb 
carttcitot ~< u pe ri ur u le..o. ~c t ·ccu 
ws personcs. 

El projecte ric p:ú~ e~ comp!e-

eL--). 
\LCr 

Transport aeri per resoldre un problema d'agenda 
L"hcücòpt.l'r \'a servir per rew!Urc- un malentès. Arrossegats per evui o bé fins n !e.~ ~Cinc dr. laL:,rtlu per tiLJmtr temps :t Fomé i a la 

un error d"agcndo, ds respon .~ah l es dd Gm•er11 estaven c on- premsa è"arribar n Prada, finalm e nt es " <I optar ¡x:t fer enll!irnr 
vençu t ~ q ue ta conferència em 3\'UÍ n les dotze del migdia. i ai;s;i J'hèl idipu.-r. El retard va ser només de t re~ quarts d"hor.1, mal~mt 
hn van fer ~•ber a Iu premsa. A mig matf, pt>rò, 1 :~ descoberta de que algun~ mitjll.n~. 't'Oill Cataluny:J R!"tdio. es van quedar sense Ics 
l'error ' '11 de.~c:n.,;aclcnarcb movl ments a l '~difici del Govern. Si bé temílies previ~tt!S. (A la foto, el cap del Govern i el rector de 111 
en un primer moment es va pensar a ajorn:u la cnmpareixc:nça ftns Universitat cmal:-tna d'esti\J, Mlqud PQrtcr.) 

INFRA~STRUCTURA 

Reprendre ~ 
el diàleg • 
amb França 
per prolongar 
la /in i a ferroviària de 
I'Ospitalet fins a Andorra. 

Accelerar els estudis de 
viabilitat de l'aeroport 
de la Seu. "Però no 
descartem cap oferta." 

7irar endavant 
l'adjudicació de 
les obres del túnel 
d'Envalira. 

Fomentar 
l'entrada de 
turistes amb 
una oferta 
cultural més àmplia i 
relacionada amb el país. 

Crear el museu 
nacional, un projecte ja 
anunciat fa temps des 
del ministeri de Cultura. 

Potenciar la xarxa 
cultural pública i 
privada. Traslladar el 
museu de l'automòbil. 

INDÚSTRIA _ 

Obrir el país ~ 
a nous 
sectors 
econòmics, 
sense caure en 
l'intervencionisme. 

No perdre el tren 
de la revolució digital. 
No limitar-se al turisme 
i al comerç. 

Oferir una legislació 
més oberta que permeti 
la implantació de firmes 
estrangeres. 

ID amhunaterccrafínia J c trc· 
b:t.ll : I ~ div~:rsi(k;tdó dc la in· 
dústri n amb la incn rpr1ra..: ió de 
tinnc:; estrangeres. grltci~ a una 
lcgisluci6mésol't'rta. 

El dò!.ncr tlds reptes que vol 
:t~ sumir e! Co' em libcr.t l és nie
gir-.~<" a Iu revuluc11í dig n a]. 
Segons Forné. "' la cn:ad~·, dc I ~ 

universit:J! "irtu:JI re!!pon a 
a1¡ucst:1 nec1\~si tnt i perme:~mque 
el~ tmstrcs !.l niversitnn s 5Ígum 
el~ m6 plC Jil t f~ l s en Ics noves 
tccnoloEies". 

Hl col ·!ú(J ui tlç !'radll tnmhé 
va<uHtlitu•rltL (,iJUu~.:i(L(.iclcatali\ 

nJ Principul. El cnp dc l'c:~.ccu!iu 
vn expl icr.rque e l fo rt tll.l),:ll\Cut 
de població h11 fe t minvar I<~ 

pn.:~ènt:m deia llengua oficial. 
fet que s' intcntnrli reconduir;nnh 
l' apro •·t~dó dc l:~ ll ci del ca tnlb. 
FfHtl é. vu afinnilr que Allllorra 
aporl:l.¡¡l:t c u ltu r¡¡cntrtlanaln 
presC nt:JII mtc rn l\donnl dt' hi 
llcr1gua 
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La integració 
centra el debat 
de la diada 
dl Andorra 
a Prada 

La integ rac ió al pa ís é" e l 
títol genè ric dc la vintena dc 
ponènctes que se ran presenta
des av ui <J la Uni vcr<; itat ca
tal ana d'es tiu, à Prada, en la 
diada d'Andorra. Represe n
tant$ de gairebé t{)\eS l~ s as
soc iacions dc res idents. tèc
nic.:s del Go ve rn, de l'empresa. 
dos consellers ge nerals i ul 
trc.s expens donaran les seves 
opini ons sobre aquest afer 
d'actualitat. PÀGINA 6 
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Retall 

Forner i Forné 
Dimruts, a la Universitat catalal\ll 

d'c~ l iu de l'rada, el codirector del 
Full Parroquiüldc Sol.wna. Vic i 
Tatr~guna . Climent Forner '>'8 dc
f~nsar la se~nja coneguda tesi qtte 
et~ pui arribco.~.útaluqyJ han d'a
prendre la nos tra llcngun. Va gosar 
Mc,:irqtlc caldefcnsarcl catfllà 
··scusepor a lrcncarlapau sod ar· 
Les reaccions van scr imm~diatcs. 
univcn.uls i duñssimes. L'endemà, 
qui~~ paJlar~ l'r.W~ 1•aser el cap del 
Gol'em d'Andorra. MorcForné,\'3 
dtr l'<!Se.~ molt semblan\s I tothom IlO 
1a uobar d'allò més normaL La 
difcri:: m:m no e~ només la erra del 
~Ot,'llom . 'iinóq u ~ un parla dc Cala· 
lunya i l'n itre d' Andorra. Sempre 
nMm a pamr a les mmci x~s:a Ando

rrupodcn fcr clquc d ssembli per
Qll ~ són un E~tnl , pt':TiJ a (!l tlllunyn 
no¡xxlemnipiulnr pcrquèeslcl!I SOI
mcws :tuna uni tmtlcdcstí)uperior 
Els bi lingúistes, Tl!gional iste.~. espan· 
yoll~tes i d'nitreS 1'lli'Íams scparnc!ao. 
rcsen~ahoquenscmprealamntetxa 

lcmbledtsjunhva:o lnindcpend!:n
ctaolapaudelcementin 

Editoriu.l 
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DkAIUD'ANOORRA 

4 OPINIÓ DIJOUS 
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Editorial 

El primer debat, a Prada 
La diada d'Andorra que cadH any se ce leb ra a la U ni versi tal 
catalana d'estiu, a Pruda de Conflent, eslà dedicada av ui a la 
inlcgració del s immigrants al nostre país. Entre gairebé una 
vintena dc ponents, s'hi troben representants de gairebé totes 
les assoc iacions dc residents, veus de l'empresa, l'exdirecto
ra d 'immigrac ió Francesca Ros i dos consell e rs gene ral s, 
però el Govern només està representa! per la cap de servei 
de po líti c :-~ lingüística, una tècnica del mini ste ri de Salut i 
Benestnr i la secretària de recursos humans 
Pocs dies després de la publicac ió de l'esborrany de llei 
d'imrnigrnció, aq uesta trobada pot com;t ituir un primer debat 
sobre el projecte, amb la inOuència que la distàncii1 geogrà
fica , el fet de parlar a l'estrange r. comporta sempre . D'un a 
banda. a lguns potser se sentiran més lliures per extremar la 
crítica. D'altres, per allò de la imatge de l pafs propi , podran 
tenir la tendència contrària , i donar una imatge idíl ·li ca i 
edulcorada de la realitat. 
En vi sta d'un programa que acostuma a canviar parcia lment 
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per nombrosos factors imprevistos d'ú ltim moment. perquè 
aq uest pogués arribur a ser un primer debat d'importànc ia 
sobre el projec te de llei falta una presència dc res ponsables 
del Govem més directes en la regulac ió immigratòria que es 
proJecta. 
Després de la parti cipac ió del cap de Govem fora de la dia 
da, amb referències a la qüestió de Ja identitat i la ll engua 
nacionals que han estat més promoc ionades a fora que a din 
tre del país. aquest d'avui no sembla que es pugui preveure 
com e l debat de fi ni tiu que cal sobre la regulac ió dels fl uxos 
migratoris : ll:ug, profund i amb presènc ia ob li gada - no 
exc lusiva- dels màxims responsab les polítics del p:~ís . Tu n
mateix. d'una jomada universitària a Prada ca l espe rar sem
pre algun impac te oral i més d'u n motiu de re flexió, després 
d'escoltar les diverses veus que o rnplirM e l mat f i la tarda 
d'avui. Podríem dir que cal esperar que Ics conclusions de 
la jornada serve ixin de pròleg per a les success ives e tapes 
d'un diàleg indi spensable. 
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El projecte de llei d•immigració, present 
a la desena diada del Principat a Prada 
I Prop de vint ponents anal itzen el fenomen de la integració al pais durant la jornada organitzada per la SAC 

RedacdO I Andofr.J la V~IIJ solnr el fenomen dc In int e~r.tció ull'rincipat. Aqu est jornada, o rga nitzada per la Sodc tut and orrana d c 

Dur.u lltot t' I din d 'a HJi. CI P r inciputtimlril un ull 6; el tema sobre el t¡u11l J: Írllrltn ks vi nt punênci c.~ de ciències (SAC), tindrà un \'a lu r :tfegi t, ja t¡ue l'anmt-

¡)()Sil l en un municipi del .~ tUl d c França, on rl'prcsen· l:t dl'sena di;~da d'Andorrll a la Unh·ersital ~.:utalanH prujectc dc llei cl ' im migr:.~l'ió s ' h:.~ con\'crllt c:n t1bjectc 

tnnt.s del teixit sortat i JIOIHic dt: l 11aís rellcxionarHn tl 'est iu (UCEl que se t.:c lehr.t u ['rada dc Conflent. L:t dc debut públic durunt els durrer.~ dics. 

ma~:c rar~~;~ : 
na d iada an · 
dorrann a la 
UCEcomcnça 
a 1c~9dcl matí 
ifin;t lit7.aale• 

(¡ dc la ta rda. amh due~ hores 
t1'uuerrupció. Totes Ics ponCn· 
cies es desenvoluparan a l lice u 
Rcnouvicr de Prada dc Cont1~nt. 
~n el marc d~ l.r XXIX Univcrsi
uu catalana d'estiu . 

El terna al vol t :~nt del quul 
gir:~ r.mtmès k.~ conferències é.~ 
In integrac ió a Andorru Per ll i · 

JiÒ, entre els ponents es troben 
Ics nssociHcions de resident:; es· 
trangcrs del Principat, com Ics 
de mugribins, portugue~os. fran 
cesos i espanyol s. El fenomen 
ttn migr:nori tambê Iu serà JlrC · 
sem des d'un punt de \ Ísta socio
econòmic. histò ric i JXl lític, amb 
lc~ mtervencionsdeMariaJe..¡Us 
U uelles i Francesca Ros, geò· 
grufes i i n vc.sti gadore.<~: Montse
ITilt Piqué. coordinadora de Càri
tes; Si mó Duró i Mique l Alís, 
consellers. i Mònicn Codi na. se
cretària tècnica dc recursos hu· 
mnns del Govern. entre altres 
ponents. 

Un moment d'una ponència celebrada l'any passat a Prada de Conflent. 

"La intenció dc la diudu Cs 
crear opi nió i fer conèiltcr un 
mosaic d' interpretacions de re· 
prescntantsdels diferentSSCCtors 
de In societst andorrana". va ex
plicar Antoni Pol. membre dc la 
SAC. entitat o rgun itzadora . El 
lemildcfajomada,laintegraci6 
ul país. adqui reix si pot ser més 
significació. a causa dc Iu publi· 
c itat qm•. ha tingutl'3\'ll.n tprojcc
tcdc llei d'immigracióquecstu-

"La intenció de la diada és 
crear opinió i representar Ja 

dels diferents sectors dc la 
societat': segons la SAC 

dia actual ment el gru p par· 
lament:tri liberal. 

Representar la plural it a t 
"Les ponències que es fara u 

al adiad:~ pretenen representaria 
plurnlllat de la nostrasocicua" , 
va assegurar Pol. Segons els 
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Els organitzadors tenen 
previsl3 una assistenda dc 

públic al voll3nt de cinquanl3 

o seixanl3 persones 

organitzadors, s'espera una 
at1uència d'nssisu~nt~ n les xerra
des de "cinquanta o seixanta per· 
sones". Allòimpooant,assenya· 
Ien, "no és que hi pugui huver 
més o menys assis tents, que d'n i· 
trn banda poden participar en tu l 
moment, sinó que Ja diada e~ fa· 

1 Oa Diada Andorra na a la UCE: La integració a Andorra 

Durant la jornada s'hi 
presentaran les publicacions 

dc la tercera. qualla 
i novena diada d'Andorra 

ci.ies realitzi:t mtscncl marc 
de la Unive'"'itat catalana d'estiu 
dc Prada de Cont1eot"'. 

Dur.mtla di3d3 es present¡¡rJ 
Iu publ ic;~cióde la diada celebra
du l'o ny pn ~sat. juntament amb 
les corrcsp0ne nu a lo tcrccrn i 
qu:trtadi!ldcs andommes. 

--Maria JMUs Uuelles, geògra-
fa rtt~vestrgadora 
-franc:escaRos, geògrafar 
mvesttgadota. 
-RachldRaguig, prestCent 
delsres!dentsrnagnbms 
-Monts.!rntBadia, capdel 
ServerdepoiJ!JCabngUis!tea 
-Oesmond AU en, presden! 
delsresrOOntsang:opariants 
-MontsenatMartrii, COO'dllla
dora de la Unesco a Andom! 
..JoanGolçalves, ptestdent 
delsres!dentspoo:ugtJesoS. 
...flcssendMarsol. Sicaris, 
gestoradrlliOIStUlttUt penodrsta 
..JoanPujol,prestden!dels 
residents francesos 
-Mont:serratPique,coordilla· 
doradeCàutes. 
-Modest Mayoral, sec1etan 
d'orgallllzaoóde l'ARA.. 
-Sim001Jró,ensenyant tcon
sellergeneral. 

T'"" 
-setgiMu, anistatescnptor 
-Mònica Codina, psteòloga 
1/ldustr¡alisecrerànatècntcade 
recursos hurnansdeiGovem 
-ferranGoya, engtnyer r 
columl\lstadepremsa. 
-Carmen Barbero, preSidenta 
deDones mtg/ants. 
...flamon Rossell, rectorde!a 
parròqutadeCandlo !educador. 
-MeritxeiiCemp, p¡estdenta 
deiCoJ.Iegrdeps¡còlegs 
-MiqueiAtrs,ensenyantiCOI\' 
sellergooeral. 
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OIADA D'ANDORRA A PRADA ~ Els representants dels residents espanyols, magribins, francesos i angloparlants van parlar de les barreres que es troben en la 
, societat andorrana per integrar-s'hi plenamen( en el marc de la diada andorrana de la UCE, dediCilda enguany a la integració. 

El col·lectiu de residents troba dificultats 
per integrar-se i accedir a la nacionalitat 
I La Universitat catalana d'estiu va acollir la diada andorrana, on es va destacar la importància de la immigració I 

Modest Mayoral es va mostrar moll crilic amb la quantitat d'anys de resldência qu e cal tenir per aconseguir la naclonalilat. 

J . C. Monles / X. Mortal 
Pt3d~ de COnfie-ni ---

Les I'<.! U> del ~ cn!-lcctiu• d'e~
rru nger« que \·iuen al Pri ncrpn t 
esvnn ferse ntirn lndindnamlnr
r:m~r dc la XXIX Uni vcr~ it~\ c:r
wl amld'e~tiu pcr cnt itar la man
ca d'i ntegrac ió que pnttlxcn a l 
paisr 'obrctotcldifícilaccésaln 
rmciun:•lilat. Lc~ ah~~ rd~e~ que 
\'an planej ;~ r sobre Prada de 
Connem van ser l';uiprca si m ot 
ctóminori tàna que \'iucu els na 
er ona ls en el se u propr prrfs. la 
nl:lr'ICa d'una definició legi~ lntil'll 

ojuridicadequès'crué n pernllè'· 
gnto.: IÓ i la importància dc I;¡ llcn
gtrlt com una cina dc cohesió 
Mode~t J'vlayo rul. ~t:crcturi 

d'orgunitzadó dc 1'1\ ~soc illció dc 
rc ~ idcnts ¡¡A ndorra (A Rt\ ). ~·a 

idcmificarimcgrnciói nacionali
tat. i va afinnarquc "vim-i-o.:inc 
any~ de residència al pHr~ é~ un 
preu molt ¡¡Jt", 1 4uc "~ignifica 
tOt<~ una vida: quan arnbap rul 
es h~ la il-lusió que<~~ podmtcnir 
ony ~ cnrcrc " Mayornl vucnticar 
"el poc interès deh polítt c.~ 

'HHlorra r¡s dc dnnar garar1ties 
d'integració total :t ls residents 
e<t range r~··. i Vlt qua lificnr An 
dorrn d~;: "paí'> acollidor, però no 

El pes demogràfic de la 
immigració al Principat 

Les primeres ponènci<: s dc Iu diada andorruna a Prada dt 
Conflent van c\grimir Ics xi fres cswdi.~tiquc~ per corrohnmr J;¡ 
importànciu dc l:t imrnigraL·ió en l'evolució demognlfica ¡fAn
dorra: pràaic:~mcm el 70 '11> de la pnhlació és estrangera . "El 
creixement 1e dc la immigració. que ac tualment prescnt;r un<~ 
tcndènciaal'e~t:~bilitzacló". v:~os.~egurarMaria J estis LiuriJcs. 

geògrafa i i n vc~tigndora. rr.mcc~c;t Ros va coincidir;¡ nfim1:tr 
que ".!s inherent n l'e\·o lu~ió de la població, que s11;1 multipli
cat per deu el.~ dnrrCI"!<. 40 unys". Ros va qual ificar d¡; ··rc~!riçti 

v;¡" la políticn del Govcm per an·cdir );¡ n~dona l itll 

L~~ ~e ve~ i ntcr~cnduns v;¡n dcixnr al tres xifres: !a taxu de 
l!l\Jrw!it;¡ t andnrran~ és dc 1' \ I per I .000 i la de nntalitat d~ :\,4 
pe r 1.000 (8,9 i 8.6 u Cut;¡ lunya. respec!ivament); hi ha 138 
h;rbitants per km1. q uan r:t 50 anys n'hi ha vi:l 12; p.::rcoda 2 
joves hi ha un gr;m; i per cada 100 doncs hi ha I lO hom¡·~ 

completament imegr<~dor" . 

Mayor:~l va dir que l'amplia
tlcí dc Ics nacionu !ital'; <~l.s resi
dents "no desv1rtuaria re .~. ex
ccple els privilegis d'un s 
qu<~nt.~" . T;tmbé va tit ltnr la ll ei 
de r e~h.Jencie~ passi ve~ de ··nc 
g:Hil'll i desi mcgrad(lrn" Des· 
mond Alien. pre,i dcntlicl.~ resi
dents angloparlu nt .~ . va cuinddir 

enlescritiqucsivaqu:llificarl u 
IJc¡"dïnjustaidifíci l d'adminis 
trur··. alhora que va demanar tic 
les adm inisu:tcions un tracte 
més directe amh les associ3cion.~ 
de residt:msestmngers. 

El represe ntat ~ de l ~ rc~iclc n t.~ 

magribins, Rachid Rnguig. nov•1 
nssistirulodiada,p<lrò sfqucvu 
deixar constància. mitj;mçanl un 

c~c rit que la tOII1U IIila1 yue 
represcnta ò tractadaamb··cti s
c rirn \nació i r:~cisme" "Ens tro
bem problemes soc iucu lluml.~ i 
rcligiosos.<c"nunpnísnn !aw
!crlmcia de In n:h¡;ió islàmica f, 
incunccbib lc", 'cgort ~ Ru¡;.ttl g, 
quccon,idcraflll t:cl s magnhin ~ 

~ón "menyspreat~ pl'l fe t dc )CT 
:tfncam" 

Jean Pujo l. rcprt\Cntarll dels 
francesos al Prmrip:11. tumpoc 
no ht va ser present. però en l'm 
funnl" 4uc es \'a llcgt r en uurn 
sc u:tfirrnavaquc la pro:>.ulliwt 
d'Andorra amb Pr.m~~a "dificu lw 
la volumm d'intcgr.tció", perquè 
nocs cun ~idcren "tot:t lmcm en 
un p;ifs estranger". Pujol wmhé 
vafcrrefcrèndaque"pcrfer-.'c 
e mcndr<.' en In vi dot q uo ti lliuna 
nndorra n11 és n1és impornr!l cx
prcs~ar-se en castellà q ue no en 
CUI!!là" 

PrecisamcnLI;tcardcl scrvct 
de política hngllf>tica. Mont!>CT· 
r:~t Badta. \a insis tir que In 11en
gua é~ una e.ina de cohesió entre 
e ls Cllltadans. alhora que va 
id..:mificarle sgmlc,li'aprcnUrc 
l;l llcugu;¡ olicial arnh lal'ji]U ntat 
i.l ' integr;¡ció d'un resident. "El 
can; i de llc: 11gun ~ ignif1 ca um1 
er(IStócultura!". va dir. 

"El preu de vmt+c!nC 
anys per nacionalitzar-se 
andorrà és molt alt 1 no 
ens garan teixen els pnn
cipls de la Constituctó" 

Modest Mayoral 
~·tn.'l.tndci'AKA 

"L'ampliació de les 
nac1onahtzaclons no 

desvirtuana res, excep
te, ñixó si, els privileg1s 

d'uns quants" 

ModestMayoral 
St-rte.1ri11i>l'ARA 

"Se'ns tracta amb diS
criminació 1 racisme. 

Ten1m problemes reli
gtosos 1 som menyspre-

ats per ser africans" 

R.achid Raguig 
Rt'pre<enttmdd'lm:r_t.:rihin.' 

"Per fer-se entendre en 
la v1da quo!!d1ana és 

més Important expres
sar-se en castellà que 

en català" 

JeanPujol 
lkpn::-.o.·nttlll (H~ !i-;uK'I.'I>!)!<o 

"Ap¡endre la llengua oh
cm I no és una necessitat 
de supervivència, s1nó 
una velllab!e voluntat 

d'integració'" 

Montserrat Badia 
Cap de JXllític:l lingtli.<;¡K~l 

'la llei de residènc1es 
passives és 1n¡usta i difi
Cil el ' administrar. No es 

vol1ntegrar, s1nó desfer-
se de nosaltres" 

Desmond Alien 
lkpn•scntmt ;m~lor.lrl:tlll 
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DIADA D'ANDORRA A PRADA 

Vint ponències, vint maneres diferents 
d•entendre el concepte d•integració 
1 Alguns dels assistents van alertar de la disminució constant de l'ús de la llengua catalana 

X. Morr&I /J. C. Mon\11!1 
PtldndcConllrm 

El debat d' <~hir 11 la UCE va 
servir sobreto t per analitzar i 
reb:urc els di fe rents conceptes 
d'int.:gmció. En tc s~ per uns com 
el pas cnp a 1:~ muhicu huralit :n, 
Ja globali t7.at·ió i l•t fusió. Emes~ 
pe[S;tii~ C0111Ul\ C.\l'fCÍ.:Íd' ~ ~

!i Ítnii AciÓ. dïdcntitm andorrana i 
de re~pect c per la llengua. L'cn
ginyerf-crrnnGoya - l:t(lOnência 
rnésarwl iL icu- vaprcrisnrcl 
dlra ctcr cnnvimu dc l :~imcgracui 

i Iu duali[il1. ''diflcil dc conci
lia(', entre el mc.• t i~~al1!i: i d ri...c 
dc"dcwiacions"indegudcs. Gu· 
va va recordar I:! n e~.:c:-si tal de 
~flexionar sobre la "solidarit~ t 
tr:ln~vers ul". el ··nacion<tli s m~ 

e pidèrm ic" i .::ls nous corrcms 
dïdcntit nt,"mésmctafís ics que 
no è tnics", PcrGnyu.la socictm 
andornnainclouunpe ns:mtcm 
'Jerarqnitz:•(' i un pen,;anH:Ilt 
··més dcmocrmit7./U. po.:rò alhofl'l 
mé~ .lll tònom i con~umtstu " . Un 
difícil equilibri que h•tdccami
n••r . .. fírmaGoya.capa unaintc
grnció democr:'l tica. que no talli 
els orígens de l'immigrnm:"Tot· 
homté dfl!tarccordar." 

l:t presidenta del Cnl·kgi dc 
p~icòkgs. f\.·leritxe!l Ca mp. va 
p3rl:n dc 1~1 ··pcrmcubilitat'' ~~~ 
cn.>àriacn laintcgmciópcr evi
t:•rde~cqni l th r i• i udupwr-sc u 
le s C l fC\1!11.-;t ~nnes. Per la Se\'a 
b;md3. f'cn ~ <'n ymn i con~<'ll er 
M illUcl Ali~ (r\ND) v¡¡ rc fu•ar 
" l 'ctn m.:cruri~me". va di rqt•c la 
innnigrm:ió em nccc~sitri:t per al 
dc~etn- olupamcnt dd país i va 
ndwJ~.:ar pcrunaugrncntdclgr:tu 
(J"acc~plació per p:trt dd• am.lor
r an~. "pen'• •cn>C ca ure en la 
submb.•ió'". 

Identitat 
Dc f d. la po~siblc ~ itu ació de 

ri ~r dc la idcmitat amJorrana va 
ccrur:tr moltes dc les di~cussio tJ s 

d ' ~hir a Prada. El conseller Simó 
Dutó {UL) va nl:HiSM que sobre 
uqucst pu nt hi hn '" mo lt a hipo
,; re,~ i:J. silencis i quci~c~" . ! .'~ntí· 

Jot. per ;,lgune!l pnns. és COlli i
nuar contro lan t d ~: prup l:r 
nmurn lit-znció. 111cnt rc qu~; , pe r 
d'altres. l'arnp!i:tciódcl nombre 
dc p.u s~upQrtS ~omporturil un 
uu¡;mcntdcklidemiflcació pcr 
part de l ~ immi gr<mts. 

I dc In llacionul it n.t tJbll en
gu11. Rossend Mltrsol \' a ~lcrtnr 
t ic l:1 ~ ituuc ió lingllísricn ~ c tual : 

'"Andorruóunatonc dcbnbc! 
en miniuwra". idcu qu e v¡¡ ~er 
th:fcn sad<~p C" r gra rJpandcls 

a~• i ~ tcnl';. que van parl:.rr no dc 
rcr ohlig:Jtori e l n1tu !~ però si dc 
dcfcn~ar- ln . Tnml>é es va reOe
\iona!' ~obre els pailt~ dc In nu
integ r:~cl ó. Perills que afcctt: n d 
mónl:~bvml. l ~ un it;t t fan¡i[ i;lr . 
l'l'd u e ;~ ció i <..' \ b..:nl.' • t ~ r dc 1:1 
~ocfetal. 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

Els residents 
demanen 
al Govern que 
consensuï la llei 
d'immigració 

Lajomndllde Pr ado l 'li 

inclour<..".qua.•i incYi tahlt"-
11lèlll. ~lgunc~ :tl -h t\Íuns a 
Iu llet d'immigraci tí_ Els 
eul·k"{: tiu• d~ ~~ idcm~ v;s u 
d~mu na r u ls politirs qu {" 
cm t ~i:II'Jirn amh ""el• :litre~ 
ll ndn r r:m~·- I.' I rl.'dm.:tul dc 
];, l lei. Anan11n..:' <.." nll il, 
l'Mg;u lll7a..:i~i Ciml;l' v;t 
~ui !.cu:•r 411c el ~~~n,en' 
esfc,C\I<"li.•Íuututc, lc' 
a.~'ocin~K>m i ONG,. 

El 'l."<.'(<.."l:~rid 'llr¡:antll'U· 

..:i< i dc• l'A«•tx·i:~ ciú de re · 
MEknt~ d'Amlmra (,\/-C ¡\1. 
Mode~! ~l nyur;t l. d pu
n.::lll rnò rcb:lllll perl;t 
rcHu d 'a."Í~1.::nt,. ~' vu 
mo,tr.•r,urprè~ J'ICI\Iui'- l'c-
~n·u t iu !Jn frtun projcnc 
dc lle t d'unmigr;u:iós..:tl\1! 
conè t ~cr el pJrcr del~ rcsi
d<'nt' "t\ljUC S[;¡ ,¡ que ~C · 

ria un.Jtnn>tr;s d ' mtc~ ra · 

eui ... I \ ' a suggai r ld 
P<)~'thi lit:ll dc <'fl.'ar unes 
conu>Mnn~ dc trebal l que 
mtcgrinlohChl-ol· lcc tiu, , 

un equilibri entre el 

n.1Cionalisme "cpidèmJic" 
i la pèrdua d'identitat 

Benestar social va rewrd,1r 
el perill dc la no-integració 
per a /'cduc;Jcíó, la f.m1ilia 

i la societat 

La presència d'u l gun~ tOn· 
se ll e r~ va ;tli me ntM un altre 
debut p:1r:tl ·kl . sorgi t per l'a· 
num:i dc l'ARA dc voler crear 
un partit J 'esquerrcs. Lu pre· 
gunta del di:t cru quín tipu s 
d 'c.~qucrra i a t'e squ erru de 
qui . Scgonsc l p:.rl::.rne nt ari 
liberal Fran cesc IJ onet. no 
n'hlh;lprou atnbnquesta dc
llnició: ''H i hn més mati sos. 
com e l que ;¡r~ ddcnsa Ò~cnr 
Ribu ~. o hé el d c Ladi•l au 
nnró. " R \IS;.! Fe rrer !NO¡ V;l 

prcci5 ar que A ndo rra ja té 
p:trt ll ~ d'6 qu erra i que "ll(l 
cou •·é I'Ti!O.:(; !Onar- la c ntltra 
m6 ". Lan.lllScllcra v;t nl~rt;u 
I' A J~ A (](-no C<Hi rc tn un;! 
"auwm;¡rginac irï ' 
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DIARI D'ANDORRA 

Editorial 

El primer debat, a Prada 
La diada d'Andorra que cada any se celebra a Ja Universilat 
catalana d'estiu , a Prada de Conflent, està dedicada avui a la 
integració de ls immigrants al nostre país. Entre gairebé una 
vintena de ponents, s'hi troben representants de ga irebé totes 
les associacions de res idents, veus de l'empresa, J'ex directo~ 

ra d 'immi gració Fran cesca Ros i dos consellers generals , 
però el Govern només es tà representat per la cap de serve i 
de políti ca lingüística, uoa tècnica de l ministeri de Salut i 
Benestar i la secretària de recursos humans. 
Pocs dies després de la publi cac ió de l'esborrany de ll ei 
d'immi gració , aquesta trobada pot constitu ir un primer debat 
sobre el projecte, amb la influència que la distància geogrà
fica, el fet de parlar a l'es tranger, comporta sempre. D'una 
banda, alguns potser sc sentiran més lliures per extremar Ja 
críti ca. D'altres, per allò de la imatge del país propi, podran 
teni r la te ndència contràri a, i donar un a imatge idíl ·li ca i 
edulcorada de la realitat. 
En vista d'un programa que acostuma a canviar parcialment 
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per nombrosos factors imprevistos d'últim moment. perquè 

aquest pogués arri bar a ser un primer debat d'importància 
sobre el projec te de ll ei falla una presència de responsab les 
del Govern més directes en la regulació immigratòria que es 
projec ta. 
Després de la parti cipació del cap de Govern fora de la dia
da, amb referències a l.a qüestió de la identi tat i la llengua 
nacional s que han estat més promocionades a fora que a di n
tre del país, aquest d'avui no sembla que es pugui preveure 
com el debat definitiu que cal sobre la regulació dels !luxos 
migratori s: ll arg, profu nd i a mb presènc ia ob li gada - no 
excl usiva- dels màxims responsables políti cs del país. Tan
mateix, d'una jornada universitàri a a Prada cal esperar sem
pre algun impacte oral i més d'un motiu de re nexió, després 
d'escoltar les diverses veus que ompli nUl e l matí i la tarda 
d'avui. Podríem dir que cal esperar que les conclusions de 
la jornada serveix in de pròleg per a les successives etapes 
d'un diàleg indispensable. 

Universitat Catalana d 'Estiu 1997 
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Diada d'Andorra a la Universitat catalana d'estiu de Prada de Conflent 

El col·lectiu de residents troba 
dificultats d•integració al país 

Assistents a una de I~ ponències presentades ahi r al mati en el marc de la diada d'Andorra a la Universitat de Prada, 

NATURAUTZACIÓ Les associacions identifiquen 
la integració amb l'obtenció de la nacionalitat 

lLENGUA Jean Pujol diu que per fer-se entendre es 
mes important expressar-se en castellà que en català 

En lt!.\ poni'nctc.~ prcs~nl nd.:.~ dur:uu mugribi, que h1 truh;¡ ''discrinunaci<i i grar-SI:' p Audorr.1 pcr¡¡uè hom no 1t l:1 

In dintl11 d'Andorr.1 a la Um~er.~ i l:u Ot: mchmc .. -. però on rc.~uJt¡¡ focç:• difi~;:i! sc:r¡s:1ció d'es1ar lot:doncut" r~,uanf'Cf 

Prado. els rcpre~cnt :lllh dc Ics a~~oló:iu- u on i ru cgr~ció tot:.! I. ~n idcmi fic ar· l~ i ptn¡uè ··r-: r (er-se c nt rcndrc e n I<~ 

cion~ u~ residents es1rn ngcrs ~~~ ~~ coin- amb ruccé~ n In n;~dnnalit:u . J e~n l'i d~ quotidi:ma .:~ tn\' ' impmt :.>. nl 

ci1hr 11hir a m:mifestar t¡ue Andorm 6 Pujol. prc.~itlcnl dc lli Unhi dc fnuu:c- expr.:~~ar·'<' en cuMdl;i lflll" nu JIOI' en 

nn pa f~ awllitlnr ~weple el pr.:~1d.:n1 so,. neu que el l '~m:ugc d1lk ul!:! imc- l"al~l.ï". PÀGINES 3. 4 ¡ EDrTORIAL 
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DIARI D'ANDORRA 

Col·laboració 

40 litres per 
metre quadrat 

Plou sobre el Principat. 
Amb puntualitat helvèti ca. cada 

tarda. a Ics sis, plou sobre el Prin
cipal. Cauen gotes de ti nta, galera
des dc tex t, dc paraules. De notí
cies eli:lst iques que s'a llarguen i 
s'a llarguen per l'efecte di stors iona
clor de In calor. Ln redacció n'ana
litza els motiu s. Ètica o periol.l isme 
d'estiu és el títol de la ponència que 
cada vespre es tanca amb la darrera 
de les pàgines. U nu ètica defensada 
fins al hrcu més minú sc ul, però 
afectada d'unil actua litat inexi stent. 
Un periodisme que es des fà com 
l'asfa lt. I un es tiu pecu liar: Sísif 
fina lment ha ¡,¡consegu it fer <UTibar · 
la pedra fin s da lt; ja tenim lle i 
d'immigració. I pe l mateix preu. un 
casino i ara un ferrocarriL 

Plouen d if;c ursos i conceptes 
sobre integ ració que q uan impac
ten conl ra terra tothom en surt es
q uitxat. A lgu ns, ja fu te mps q ue 
han comprat e l paraigua de reba i
xes. Automàtic. Prada de Connent: 
olor d'herbes aromàtiques i nicoti
na, sigles carregades d'ísmes, anti s, 
i pros. poca roba in terior i llibertat. 
Tones (I) esclafant s (2) de lliber
tats (3). O bé l'ord re I, 3. 2. O bé 
qual sevol altre. Fins a Prada han 
anat a buscar la veritat sobre el 
nacio nal isme. l'ass imilac ió. i la 
pèrdua dc la ident ita l. Però a l'estiu 
no n'hi ha. dc ver itats , de ia l'altre 
diu Vñzqu cz Mo ntal b;in. Fn per
mt-able l't-pidt-rmis. ha d it Fe rr:m 
Goya a la UCE. tota una dosi dc 
refl e xió autè nti ca. La jornada 
d'Ando rra ha serv il per demostra r 
que tothom és al :-:t.:u ll oc. i no se'n 
vo l rnourc. El prohlema és que 
aquest ll oc només té 450 qui lòme
tres quad rats. 

Plouen dics d'esborranys i pro
jec!Cs. I d'inte nc ions. object ius. i 
hipòtesis. I dc l'ara? De l'ar:t nornés 
se' n preocupa el p artit que (s')està a 
punt llc c.: rcar i la seva u bic a c ió e n 
el mnpa polític. aquell que té tots 
els oceans i les fosses marines en 
una so la banda. El gran escenari 
inco rpora un no u actor. Que co
menci l'obra. 

Plou sobre el PrincipaL 
Què cony regar~? Ah. s í • .. 

Xavier Morral 
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Miquel Porter, director del consell de la Universitat de Prada 

"No entenc com es pot parlar de separatisme, 
quan el problema és la unitat artificial i forçada" 

do.:¡¡,, l" sl~l'u rn: o:c:nt i ._,pir:u hllutur 
Un f'oblt 4"~ llo\a'l'~ ol ful"'""'~ an 
b>1 ll.lqut;p;m•~~qu.e•IKI<¡..call<ln• 
•"h:l•"llldc"lilllr....,¡,¡ra.a•u•npo.otcn· 
du-..nhlr"""'"o lli lal. 
~-1'A : t ..;, U"l'·~r~1WM ln<k!"=n<knti>· 

M. P .:!ti¡•l<d<•nomo:Oi tlo <¡Uc<le• UJ~· 
<ie.'l la ln<kpondii ncb. \~ni ClllfO d 
polblocromtn•...,tlpn¡IC<;Wt">l.¡.,..¡,l• 
Ulll~nlit\:d,roni> IR>Il!OCI<\ftO '"lli f"' 
nu,.c:io. Od"A:Ot<Oiantaotft"-llrort· 
)u 11tura6taoo d.'•lu<m~hk: l"'' ol~ p«l· 
>lli< U<O l : Ltt,Cllln l\\liOI~tl<n l lgvn'' 

Professor de cinema i comunicació audiovisual, alerta contra els mltjens informatius: "Hem de 
saber conviure-hi, peró utllittar·los amb capacitat crit ice. l això no s'ensenya .~ Creu, peró, que 
la imatge de Catalunya no s'ha deteriorat a Espanya. Senzillament, està corn lla estat sempre. 

M .P .: I><!>O~tlll n..,m. t ~< obto qu< ~'" '" 
~~~~ oo~ocon~n I;¡''""-'"'"' Subo.lonct:ol· 
,..,.l.n<l h•" ,.,a, ~"'"'! e''"'';""" 
"'"'l l tlllrnJl""'~'· '"-'!hi• olm•'-'""'$' 
D<I" A:I;:I n>rt0!1>h>"IO'nilo¡""" '" "' 
telO :li: !O.: ta 1> I~ M lnli~ III I :OC ~<I·• 
M.P .:I:n •h.,.•lu1. 1Yhumun•l"'l'Vm•• 
n'ho li• uno. I l''~··~~ 1•mo"dt.• ~ hui!W· 
"""' l'~oò«>n'f'hnt•nlltd o¡t~tl'lo: 

Di ~ ri d ' Andorr~: L"OOJO!<"hU pnn~>r· Dd ' A: :)'J >ny< d"Uu o ...,Nl~l 
dt~l olt i•l'fl""el!oll>l n<•bn• tfc,uw 6 lla çan• • >~ m\)11. ~n •4~~~'"' 
<kl>oUt<'~lli"O<Ir~' "'"""'' 
Miquel Po"e r: h •nli>rm.O! , (owm•r M .P.; l)"~ nrr;odo . I> P"'""' ~ 
l d•Ntr<> N<>>~ l'"''di<."m · ll• l)<'n•td"tn• c.hc "\'·a ><:<cl ~ • IJI:.,Ma. uw"· 
,.,n~>r. llit...n-• ..ralll~fl<l<~ " • <¡<a: ll<l~~<lo ~ fo ., ¡>kn~ 
Dd 'A:Por~a l'...U01 lhhcri.U lll";l la um>"t!MIOidll 
M.P .:P>:r.~l'""")l.unp.ll"tlldoho""< Llc:<o>~'I:OO.'oó. del><¡OitiiOI"" 
""'"' pn n>era.l•Vn"'<nu.t•"1onél"'' di<:np;~~ lot ,.,,.;,.., • ..,,;,"lo ''""'u ho~nc•~ d..-1 111~1~ dd 68. ~uon fotnonl> d:uamcnl lo J ,.. 
f'T1tn~ • n:)"~"''""" I.¡ lhh.;""'· 1 o IÒI Cr<¡IÒII(IO. I• riqut >l d"<>pi • 

~,:;;; ~::~.~:•;¡~;~~b l~ ::'t.~:~~~·; ,~:u~"r~ ~~'·A : Cv.ur~ quO." u fo,·oo 
)1<1 f<'J""'I~ al, d of• ront> >CCUh do la do qut. e'""' aid~! >Ciu>l• 

I !kng••••ullu<ocomo"'\•"'n.<,chr~· mt0\1 
<I>LKUC:.\ .Sit>l!>•ll.dês.p<:r<'.\cmpk.:l M .P.: A f»"l>l Jo 111\lhC• 
llaroclo>na . ...,~,,~ment fow•~ I~ ><: n· c"o""''· de lo cu huro. <k lo 
1ib•hlat.k la ~oul d< lo> lllo-, dc \'o~»- lo l~r ònc·on I e" cn nr!"l> · ('<Ol 
" ""okloC>l•lun14 NIKd.IO.po"J<In. •kr r l cm¡olc.<kl"""'n>•a"Ll<"i li 
ifln<r>nl.¡>o.:"'"'~""'"'"I"'OÓ•'<M1'P<'>''O 4uté>bo:u llun;de-.ctl>od<-
mollt>~>e•.i•""'''mc<.ltl:nud ol Hihom•~ISpunhdtl~""' 
~otd<co~II"'""Ol mr\l.lhlr:>nl•t¡u.:'"' '·~ ... t<ln 
Od 'A: l.• thii»W no~~ un• ~tna •~·· '~"""'· ok: I• p«:,;l:n..•t• re~! <k ""'"""'" o ntll, t;<>m " 11"1 pa 1 l~ o dol> to <'llhouo <>o lol,<n• ,.¡ mo'~o "" 
P~ïw< C'a>o) l "> eo><•ro Oha ~ u,;, 11< mM· fi:<"M~gu" · o men y> I111 MUI • 
"''~!<><>" ' l'~• l>n\. IJ llull> w nnnua. ~u 
M.P.: Nu "''"' doo.,. •l gü •"c\l l••t"" ~"' poodc:mronron""' ~ mtw 
"'""~' Clllluo~l> • .-. perquè"'~ ""' t~ hhti>oi.>. "n6 ' l"~ hem 
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Dd' A : l'<ul I<> c"""''l\1<:~1~• <1<:1 
n""i<.>n~tl>ml" ¡• lo• ht ou • '" CQ ~lgun' 
ll<o;> 
M .P .: L)cr>èn ,1;:1 ~ut «ll~ n~u" l''" llA• 
<iunol,.mo. E•l>l<" l' "'' IOO(i<>n~lt>n>e 
I'Sf"K')''l lnnl~o AqPCSl ,{o¡..c ••~'UI· 
J"'hlc.ptf"llul:~. ""'-nne¡ttnnnn.: 

onc.rh ;Jo ·~ranHne tk "'"~" 111 ~ 
" " '"llullll<llr-0\bdml "'"'"'S•"' 
JIU>,.; hlo. ¡IO'm" '"h Uihon~t .• p.,,,. do l 
qur .. lt:"'' l"-' dCI<J""OI-Iflll'<l"'nSón 
en,~~~ •·•n ••1•on:n. ""¡o No cnt••"' 
'""'"<•f'YII"'tl"'<k>q>;ar•u•IIJr.q""n 
l"ointrprnNrno;oo,roo""'t>""'·ltluMtU 
fnr,IOtl;t · ~noh.: ool l>blu<o<loono;!ll. r:m 
""''""o<>li i_,¿ laUomaJb~•• Mirem el 
<l"" h• ~·· ~ I ~ • · lu~•1•1o··~ , · ¡., ,.. nU• 
rt'o,>Or<lf<> l>k'><>r i"OI!'<fUI>.IC>h:s<<r· 
bo<:~tl•·t>f¡u.l:t o ··~·nc:m:..tallo:l<p~•rn: 

•~ 1<:~1~~>'' t•s ... nJI<"'.'"'""took:.n.no 

LA SECA, LA MECA 1 ... 

Ganes d'integrar-se) sobretot j ordi Pasques i Canut 

A la taula de ponències de \ ade~c.n:t 
Diada andorrana all! Universitotcuwh•· 
na d'est iu. celebrada a Prada de Con· 
ncnt dissablepassat.es van senti rn:pe· 
tidament. i dc boca dc dircrcnts poncn1s, 
afi rmacions semblants" l'enunciat d'a
ques t article. Fóra pcc:udc parci:t li!:U, 
però. Mllmmciar dc bon princ ipi -i més 
!ractnm·sed'un!emn !lln !lrcst65com e'!s 
el de Ja intcgrnció- dc quina banda sOr· 
!ien les referèncie.ç a !& volunln! 
necess!l rinpcrintegrar-se :luna socic!;LI, 
e n aquest cas l'andorrana. La majorin 
eren a11dorrans dc casot i arrels d'anys o 
bé establerts de demostrable imegmció 
A l'ahra banda. els representants dels 
es t rangers res ide nts al Principal. dc 
difcrent.s nacionalitats. expre.~sanl quant 
co~ l n i com és de Uifíci l i ntegrnr·~e en 
aquest pafs. 

Dc Ics opinions de IOts els ponents de 
Prada. sorge ixen duc.~ grnn s lfnics dc 
pensament: els que diuen que u AndorrJ 
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qui no s'integra Cs perquè no vol. i els 
que utirmcn que in tcgn¡r.sc a A ndorr: t 
és penós i llarg. Que :~questes duc~ 
lioiespuguin cninddir undiacn unpuru 
de consens per assolir l'objectiu dr h1 
iuH:gractó. a hore~ d'ara . sembl a una 
possibilitatllunyanacne l tcmpsien la 
con!igur,tdó, o es tructuració. de l'entorn 
adequat ~rquè puguiestleveniraixf. La 
Llei deresidències passives. lallci d'im· 
migració i qual scvolal!retc.ott kgal 111 

qual s"hngind'¡ttcnirclsestrangcrsumb 
residència a Andnrra , hi són per mirar 
de re r possible una societat a11dorrana 
prou cohe.~io nad3.., en la qual els nou~in
guts tingain rcc.one.guts 101~ els Urct.~. i 
ambuqucsts. clspolflics, ien l3qu:tl els 
andorrans de naixement no es trohin ni 
dcsplaçau. ni submisos,en unaparnula, 
que no se sent in estr~nge rs al seu propi 
país.Només cnel marcdc lalcgalita t es 
potrnirardcdonaro:usa unapoblació 
nacional. Volcrsal!ur·sc Ics lleis cscri-

lc ~ Cs no ~cabar dc veure clar que Ando· 
IT~ és un Estat. amO uu;l Con~1i tuci6. un 
parlarncntiungovcm dcmocri\tic , till i 
el poc rotlalge d'ençà t.lc la promulgació 
tic luCartamaguH IOt just r:1 l] l<ntre 
any~ . L'cstnmgcr ho hH dc vcurc, ai.otò . I 
no dic pus que no pugui ser injusta p~n 
d'una llci.otlcscarad:nllcnt lxx:obcn:ta 
ca nviar t' ... uotusqundcls andorr:ms . 
però é~ la que hi ha i cal 3Clll llr· I:L. 

Ser::t molt lmcrrssam ll cgt r Ics 
ponències qu:m sunin cd i1 3dc~ en fonn:1 
dc llibre perlaSAC. l!\sdifcrcm~ inle
rc.ssos: o: lscstrals çuhuralsaplegats e n 
aqut'>L país:dsproblcmesafcgits dcri· 
v:us d'entorns familiars dc~eslruC IUJ'lll s: 
el fct dcpassar·!iC - pcrnHnlcudcuolun
!at pe r aprendre-la o us:tr· la- 1:1 1\cngu:t 
o ri ci~1 1 pe r ];, ~o i a .Je la subot;t. són 
es.cullsben evidcn153l'hor.l d'opc(lilÇari 
de mirar de no estripar més el tct.\il dc 
la soçictat andorrana de fina l de l ~eg l c 
xx. 
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DIARI D'ANDORRA 

POLÍTICA 

L'oposició demana a l'ARA que inicii una 
tanda de converses sobre el futur partit 
I Fins ara, l'associació només s'ha reunit amb IDN, a principi de juliol, per donar a conèixer les seves intencions 

Xavlt!rMorral 
AmlurrJI~Vdla 

l.'anuncitlei 'ARA tle \·olcr 
l'tltrura l'esquerra de i '{!!;Ct:rw 
polit ica lm alxccul d nC!S f('II C· 
dons entre l'opt1sici6: lc.~ tres 
forttSen minorla-ANU.NOI 
II>N- reconeixen uni'l nlme
mcnl a l' assoc iació tl drt> l a 
poder-se constituir com a par
tit , però demanen que Iniciï 
una tanda de conve rses pe r 
info rm ar deies intencion s I 
cstublir pos.~l bl cs pural · l~li s

mcs. F'Ins u.,.ui , l 'l'mlccomucte 
dels re.'ildent s hu cstut aruh 
II)N, fa prn¡¡ d¡· dos mc~os. 

l'A~scot>iació dc ll!\Ídc rll ~ (A RA ) 
dc voler cnn>lituir·\CCIJI11 a par
ut politi..: nu h;. 1.h: r~atmdi fcrc ru 

lit re.~ta de force~ p:rrl:rmcnti'lrics. 
i. sohrctm, Ics autoJwomcn ~tlc~ 

(orces progrc~ .•ÍMc,, lc' t.l'"u'· 
qucrr3", l 'c~p n1 l.jllC \'QI OI:UIJil! 
tumbê el panit dcb I'C~u lcnts . 

Més cnlliJ dc l dch:tt ~ohn.: qui 
abandcr.1 realment rc..quCrtQ, el~ 
p.artitsen mu'IOnB han rno~mn la 

seva fredor dtnan t 111 pos~ t b lc 

incorpor.~ció d'un nuu vd. D'en
trada. tots. I'AND. ND i IDN, 
acn~ptcn el dre t dc qual~l!vo l 

col·lcctiu a consutuir- ~c ~;om :t 

partit. "tal c um ho permet !:1 
Constitució" , però con~i dcrcn 
que l'ARA hauri;t fet bé dc cou
~ullar Ics n it re~ force~ aban~ dc 
llançar l'anunci P.:raquc~t mo
tiu. amb més o meny~ fo~o . els 

Els consellers Miquel Alis (AND) I Rosa Ferrer (NO) i, a la dreta, Modest Mayoral. 

On és,l·esquerra? 
"L'c~ucrrap cMil pwu fraccionad3 perquè 

encara 1::. fracctOnem rne!>", \'a dir Ro~a Ferrer 
(NDJ di!t~abte pa,,¡¡¡ a Pnula D «crct:~ri d'or~ 
g:Hlitlació dc l'A RA. Mode~\ l\la}Or:ll. \3 teS· 

pondre que. actu;llmcnt. no n'Iu h;, cap. de partit 
d'esquenes. El ccn é' que. :11 coo;tot dc les n!:K
ciom; ~obre el futu r p:mu , ha crescut un altre 
debat sobre la presènctl• o tXtde forcesd'e~qucr

ra:tAndorr:J. . 
Fcrrcr:~sscguratJUclti 1111 pnrtiL'> progressis· 

tes. com a mínim per contntpos•ció a la dreta: 
''Ells e~ preocupen d'es t.o r bé ell~ a~·ui: nosaltres 
ens preocupem pcrqul! tots estiguem be demà." 
Vicenç Atay (I ON) arinna que '1a hi ha grups 

trcb:~ll unt per t'c,qucrra". i e~plica t¡tu: t:lll fer 
" un tsfo~ úc. ·t¡ •l'r~i!nc t a. i nn d'atomtltllr la 
llO'I>tm força·· ' . ·: ... 1ucnn•nl "coart;,rmn¡;ú 
que nu sc SCntl rc¡ rc•catut" 1 conclou l.jUi:, en 

caç¡k fliHSió, -.crit. ne.::cs~.tll "un rl'agrupamcm 
tàcuc" 

Firwlment. ~ltqucl Ali~, 1\:'-:D¡ nn c,•à tl'a· 
cord :unb Its ;¡firm:~cinn• dc l'ARA •.:~n d"' 
qut· sem l'únic p~nit d'cstju~m:~: "1:.1 '!!J)\h p:l• · 

tit é~ una :1grupació i. per tant, ht l " ¡;cn t , e 
tnt c~ Ics tendències, Jo motei.x cm const(l·ro 
d'c~quc rrcs." Aif) tarnbéahmadcls perills del 
fracciounrncnt: "S i hi h:1 moltes esq uerres i 
nomé• un:ldreta.jasabemquigunnyatà." 

¡ 21 d'agost de 1997 I 

lOa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

tres par1its demanen arn que t·a~

sociació iniciï una sèric de con
verse• per donar n conètx.cr !e~ 

imencionscxuctesiper nnalitzur 
els possiblr..s paral ·lclismcs: coa
licions. r..stratègics eh:cturals. o 
rins i tot la integració a al¡:unu 
delessiglc s j:~existcnts. 

Dc fet, pertl.aqucsta tandnde 
cOn\·erseSJ:Ihacomençat.cnc:a · 
ra que oo de manera ollcial. A 
començament de JUliol. l'ARA i 
JDN e~ vnn reunir per an:~tiuar 
diversosaspt"Ctcs,entrecls¡¡uals 
~a sorgírel dt- I:J creació Jet par
tit, :muncia1 pocs dics nhnn~ per 
la prem~/1 . Encara en un CSt:Jt 
moltembrionari.l:tidca vllai .\C· 
c:~r lïnterèspc rlesdue' 11:1rh 
paòsense arribar¡•r::•pucord 
concret 

El conseller d'IDN \ ICt..'n\· 

Ala~ cuns1dcra que eh parti t\ 
a~1uahp són repreSt"n t:ll tU' dc 
la lilllJOn3 d.• J)0$1CI(Ifh, pern fC.\· 

pccta la dcc1sió dc l'A RA . "Vu· 
luroqut· ht hagt ¡;cru pru¡;re ... ,,,. 
lat que vulgulcn1111rencl 
tcrrt:ll)' dC lap<:l lítict('. Alay h:t 
prec i ~ a1 , però. que I~ va!or:~r:ió 

final \'hauritdcfrrd ';~ qui:tuu 
tcmp,,·'quanhllllfCIIIC0111pl\>';<\ 
el gmu dc <iin tooua llmh la rc\1:1 
depanitf'. 

Per 13 SC\'ól bandu . Ladt~lau 
Ban·, (!'\ND I ha afmmu que en 
un moment en què el ~ i ,tem.t dc 
panns cnca rac~tàcn c\·oluciOê' 
normal que ilpll rcgui u nou\ tn · 
lent' . ij¡¡rú. pt:rò. ha demana t 
rdk.xtó.•obr..~ l'espat polluc ties 
possihlr' pltr\JC!Oilb. Fï nnlmcnt . 
la con ..... ll era d'ND Rosa Ferrer 
ja\·amanifestardissabtcal'mda 
qu · l'ARA podria ~·aure en l'er· 
mrd'"autontarginar-~"tdclrt:· 

ar un panit -d'andorran~ i ~llwr<~ 
euestdt:mscspanyols" 
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OPINIÓ 

Tríbuna 
Robert Pastor 

Sí a la llei de protecció del català Col·laboració 

Enmig ~o la llan~or c~liuonoa, I nmh 
¡ ,,mJ)\rugcn!<rl1l>:~doc n c<)'l~ niroou 

la Uuit~ d<Qn~ i inçrucm~ d'~(rO!ll!!l ~I 
r c ptc <k'lturi ~me ·~IJ'oli. •~bt.Joru <¡u.:. 
torn <kta la Tre""tadcl /'/nan. "~uon el 
•·cmf'1-\...:1 Jic:.r la nm.ua. ~4U<:>w>h4o.k: 
frr«ma('.onlr<u.n:th<map.andelan"'
Hadul.>tl.llllal'lto<"rnnem~llllmnftrén.
c•a dd rKJ•tre <dp de (j(Wcrn ~ la Un• 
•er>llatcata lan Jdl: f'r.~dadcConflenl , 
~mt>rc!l>C<Ó. <'n!lcal!rc,qO<.C<nn•. ol• 
~MI Hi dt: [lfc~ ramar U>Iunregltu ll 
de "'"'ures <>><:amin.wn ~ .-·nor la Ien· 
IO,J'<n>c•·itlcm,degnKiadl'>dclaparlo 
'~talaM actt'\a >><Js~<a. 

C<>m ""ropr~ >QI .x:vrre<. "tant• ca¡,. 
t!Hll < barrct>'-. lc s paraulc• del cap<lc 
GMct!lllon es latesguardado , amh ¡.,, 
l¡puq~s m.!.\ d>r~rem~. <k:!.d'ac¡uo:l1' 4''" 
cnn < od~ti:ll la¡>u,idó<k l n<~tmClrwtm 
do•·ont d':lquc>l~ prohlcmr.uc:. cl1 ~n~ de 
ll~i<upnn.fiMal>qmopmcnquc 

lai p•~JtCI.i! 6 un~ mtno d"utupo l. IOI 
p~l>ao>l po:\• onolilcrtllt.~. mihi~UII> Mill la 
bJ>ndcrodol~lam >-~:monf<>li>niC'" 

~llano<.~n~ban.J;¡,avui•ul•mu"On
carurnollonçacn prodel• r•J!('-"" '"d<l 
lk laiJ.onJIUM cltla\~1111 •I no-rro l'll flC<
p;>l.ideb<:llanluv•<b"'mqucnupodl:m 
P'" llblidar qu~ >qlKil1a llcn¡uu ~~ t'id,_,. 
ma oflc 1~l de l fi'IÍ•, Un"' 1 oo cumpann 
amb cap •lira ll c ngu~ fn111 n~ . 1 que en 
C(H1.<e<jU~OO:: Ia ~ digt"t:l<le lftl'¡li!< IC I d"c• 

nn lu mon1. perb s<n~ o lla raóquoJIUéS 
mlllormp l tjorquccar~hru. wnp!c · 
rnen1 rcn¡u~ é' \~ mrs1ru, ~<Jucllfi <¡ue 
cn.lle_garenei $ !1<"JSI IC!ofll."t:me~. Ífll'l 

tut 1n <11iu tcnimoldcurt !1\ura l do~rfcn· 
sar·laihon'-""'lr-\a. 

Col é\'Cf. p<<Ò. I"OOh>IC>, ~"ll i tocar de 
peu<~ lorra 1 reconi~>cr <¡lK.allaodl~l 
~mbciECJ.tanlid•~~<tnvo-l upanltcnl ilndO· 
m<dclc~d•n~•••dèco<ks.ac<l<l'o<"qoltn · 
c•a <Jol\legoteiJ.t corNant de\ nu~ lmmo
I,."Talon.maJnrmcn lp-rnc.:d.tnrd.el•pc:U 

"És imp01tant que els andonrms conscients i 
l({anosos de la nostra irlemi!at estiguem 

cotwençuts que tenim lbiJiigació de vetllar i 1/uilar 
afenisadamenl en defensa de la llOS! ra par/a H 

dc t~r~u thèrioa I l;)ponyu i l'or~usul). to 
lknijull "OIÒI:IOil3 del p•í~ dd> Pirin~u\ 
hu ~ <'fen una lcnoo i ~"i~cnt <.!~":. l lall~ 
oM!ytal c!s ~•Fnrç ru no pit> ~~irc "\lrhl· 
ileroble$. Hns arA. rc~!otUI I jlC II mga. 
oti>m~• ofi cial•. car é~ un fel >MC~~hlc 
'I"" p~r<(lnc< amb Oll)"' 1 pn n~ dt 
rc,idòncoocfr...·thoal l'ríndpatnq<'hon 

P""'""l'"'·m ~~ P"'nc"P""·d"efmu>r d 
mt> mlnom o~forç f'<' mtcgr:il ·)(. lt!Qt

$11>)M! l<lt.llmc lll el m<!o>mfl"'""ant"~rw: 
ll.lcnlof><'~nu del no""' poblc ... snofoe:at 

per u('l<~ o>drc i •~pr~•\.ur "'en In llengua 
J "O<¡ut<l:it cnao nllorT:m" .irunhunao•·l 
llonr lll ~ nc" dc >c n>l blllta t - peo no dir 
nK:n ~l prcu- id"agnumcnlw~lacQntU· 
nll~t ' I"" el' ha aco\ 111. conllnue n 
e.>pr<>~\~01·"' quohdi>namrnlcn b ""v~ 
llcngnnt"t:l<li•a 

\t ol e~t:ll de culo-e~. tal al arm:o.nt ' "" ~ 
co<l. hom pm co~ <ta !>r-1 > d1inamrm 
co~ U>Ct:lntambel-l<lf<Oti10"<:Ial . .ur.b 
l"ho>tolcll~ 1 àdhuc :1mb el rn:uei• món 
d~l~<<.>n.'lfuccn">. J~I • rr¡ ba r ala m"a 
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cv•.:lu~i6 que I~ f)ll t la ~aw lo ll a -i dio)l\la 
o lkiu l del J)~ f•. reoo<ll~m- b~ · ~ lrt>ba 

~rnpha oncnl • up«..Japcolupaolaus to:
llaua. icuc!>dalror.tetllp>. ~•i rdllien' 
~ln.w ui<:mo dll ljiiC.flllll l elt.po:rl•po<
IUfu,¡,>O 

hse•lllent.dona.quchohaun~p:n
llola 1 c,..O ,lDI~d• manca de ~olunta! 
d"tnleJ:Ill<·><: pet un~ ran mnh <nJ~<tdc· 
rabl• do la p<lb\>ICIÓ for•n;,. ~3Jtnmdto 
"''ucllo •rllóo •~Jlle•,.;ó&l p<)hlr plauer 
""P I'"'' ·"ular\1\"a~oo<oltle!lfe'".>cn 
con,cqu¡·nctü.lacnm>nn!o l uutiretona 
dd P""· Ju~""l .l'a'lues ta gr• o pru
bkm~lll"~ q"" •·• trl!)ionanl o poo; a p.lC 
I~ >en pcr\.!ln~lnat h t\1Ufl~8. ha ~·aroi
lrM lc > mc.luoc~ uJocnt\ . dc mane ra 
urge n(. CA ~dc<I>U <lcl oro.ê-\ rrcual ~ ig nc 

«k:mlfl caluoll"><¡ uc <lj~ ~>k "'"""'"l'l'li<· 
\'<.·tllanl ¡~<'rI~ -e··~ 11~ •1&"" 

l.a >olunw l~te¡:,ra~orn per parl:m· 
ilon•~•. dlgu 1n r l<¡u c ~tgum eh •llu · 
IIUnat¡ ,és~nfc l COm UI~O C3'-'d~ rag"i. 
coonquc:. lobc:npai;,Amlllannpon>•ll 
Qbo:fluta dr lc~ ""' qu~ cotHluro~cn a 
l"a>whmcnt<le!3nocion311101l,len•alr 
na l"npcr~nçu qur a mc>u"' que le< 
>10•·.-.gcncrKIII<l\nldcsQlp>hsupcnn 
elw"reoklg<fl.IJortad"cdal,o•me•urn 
quelallofcrcn<la o< lu41ennolopo
bla<;o6 03d~>• 1la ,..,,,dennal t5tra~gen 
1cndt1~1 a anat a la ha1u. tl po~til 
Qftj>nl>ramhono lle•¡:>O\~Ibillltill.d"h ll 

11 cnnu ng~ nc ·~ $lgn,fic•rl• per I ~ " wn· 
e> (l at tuu\ , per<'! meotlre l tatu é ~ fona
oli o lli i lllp("t ~ nt 1 n ~ce1su ri qur ol ~ 
a ttJ orra !l ~ Ç<) II \C>e otls 1 ufanV<u• de Iu 
nu,ua rdc nlllut. llc I~ """' ~ JI!ICÍfioa < 
h<:!l<lla.t.•tonoiH; t&ta. ldrlunootno llcn
S"~' t\li~UCIII CU n'C"'iUI > 4Uc temm la 
l>¡;to.doobllgam'><lol lullar.abl1>ndad:l· 
mcntoat<m<..ada.cnd<fenoadclanm.
lnc.umada_p••b I'C<Hilaubl per 
moll m~• . "a la ll~o pout«t<na dd 
ea1 ¡t~' 

Passada 
per l'esquerra 

A les darre ries d'aquest estiu. que 
s"ha di s1ingit pe l temps de llops que 
ha fet, arri ben lt!s diferents uni versi
tats d'estiu .:om Ics fo¡¡qucs orcnete . .; 
dc Gu:-tll\10 Adolfo. A Pr:td:L un any 
mé.s s'han toc at els teme.~ andorr:ms. 
amb tòpit:s hahilll :1l s i notícies ca len
tes. A les tcncs de Conncnt. Modest 
Mayoral va :munciar púb lic:m1cnt el 
desig dc mumar un partit polític d'es

querre s. argumentan t que és un cspui 
polític deixat lliure pels uctuals gn1ps 
del pafs. A punir d'uqui Ja comrovèr
si:t ja estil servida . El sccret:.11i d'orga
nització dc l'ARA !!S proc.lamn capda
vanter dc l'c.~qucrr;t, :l la qual ..:osa cb 
representant ~ dc l'oposició úiueu que 
ni parlar-ne. que l't!st]m:rruja cxi~Tci .~ . 
El primer lluc .~e m'acut és, aprofiwm 
que aquests dic~ tenim entre nosaltres, 
gr;tcies a lu Universi lat d'estiu d'Au
dornt, eminen ts pensadors ¿om : José 
Luis Sa 1Hpcdru, Mathicu Ri tard o 
Trinh Xuan .. per què no els prt."gumcm 
que Cs l' e~ qu c rra ? És poss ible que 
rné.' d 'un re nunciï a ls seus descont:
gut s plantcj;uncnts i utòpics pe nsu
ments, Suposo que l'esquerra ê~ mês 
que un pl:1111cjament. El c;J.~ és que 
tub Ji ucn qu e stí n d'c~qucrres. La 
conse llera Rosa Ferrer m;mifest a que 
l'esquerra jtt està hu stan t fraccionada 
(s ir). Qui nu t!s<1ucrrn? L'e ~qucrra dc 
la dreta. el t.:..:n treesq ucrra , l'esq uerra 
del ccn!re? Quin laberint de concep
tes. Miquel A!is dc !'ANO, després dc 
confessar-sc d 'esquerres, matisa : "'Si 
hi ha moltes esquerres i només una 
dreta, ja sabem qui guanyarit ."' Això 
em .~ona al conte dels re mers t:span
yo ls i japonesos, on els últims se mpre 
guan yave n l:l prova perquè portaven 
nou remers i un timoner, memrc q ue 
els espanyols s'entestaven a competir 
amb dos usscs.~ors , un gerent. un mas
satgista. tres auditors. dos consellers i 
un remer. Personalment confesso que 
a Andorru no sé si ex isteix J'esqucrru .. 
i l 'adjectiu qua lifi ca! iu prugres.fista 
no em serveix com a dclinició ni ide
ari . Avui e n dia es dechtren prog res
sis tes, fins i tot u Ja mateixa extrema 
dreta . Veri tablement s i l'A ND . ND i 
IDN es consideren partits d'esquerra, 
només ha n dc fer una cosa ... dcmos
trnr-ho. El mov imcm es dernostr.J. ca
minant. L .t resta són discursos. 

G u;r I ber1 Osorio 
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Ferran Goya i el record de Desmond Marris 
El nostre coHHborndor Ferran Goya 

prc~cmuva ala Unlvcrsu:u de Pradlt un 
¡>:mor:mw ben preocupant ~obn: la socie
tat del p;tfs i d $CU futur. u partir dc la 
dicotomi:~ descrit¡¡ per B:•r:uc i Riera el 
19go_ l'ntrt! uns :111durrans oposuts a la 
integració dels immi!!r-<~nts com a mà 
d'ohraque volen mantenir··en una ~itu<~

dó dc subdcsenvolupumcnt polític que 
y¡¡rJnt ~:•xil'c~<Cimi~>"llaldclsscusprivile

gi~" 1 IOl\ du) col·lectius l.I IIWI!ònics "han 
donnt lloc a un cert cqutlibri en J'occepw.
o:iú d'un .uttm (¡uo quc pcnnctnnar fent : 
el, uns monopohtt.cn el poder polític. 
peròpennetenuls altresdc fa negocis i 
d'rt\sohr el e ,· nde ~ quote~ dc benestar: 
:U~<Ò d , jum~ però no barrcjms". Aquest 
c:qu1libri és. però. i u e~tnblc 1 l"ràgi! ";:¡ 

cau~a dc lc ~ diflcul~tb dc fer c.\ICns1u el 
bc nc, tur u lc.~ fraccinth m~~ dcsf:l\"Oridc~ 

dc cmla l! flliJ"' . 
L'ob¡ct"tiu d'un:1 hornogent"Ït7.ació 

socialno\Oiamcnt~mbluri;¡irnpol>sib lc . 
~ 10fl que e~toria en perill. per ine¡,table. 
1:1 pn u mc tal denvada d"un .rww quo difí
t" tl dc mmncnir per In conjunturn SOCIOC· 

conòmtcl.lddp:tís 
L"nnunci dc la ercactó d'un panit pol i

tiC ¡xrpurt OC I" ARA -malgrat que pugui 
e~wrrondcrnnmaunam;u-gmacióc!>Cas
~amemtestimomul cQrn la del ja antic 
~mdkm - 1 lc.~ prime r<:~ manifestut"ions al 
o.:ancr comm ~uut~cions internes. apunten 
-cn o.:u r ~t timidumcnt- un sentiment de 
rebuig dc Iu majoti a de població re<~ I 
- inumgrodo- cn,·ers el grup l lUC r<:pre
~cnta l;t niOnopohtzacil'! del¡xxlcr pollt ic 
i dd privilegi ,ocial En paraules de 
Gu)<l. ""el<. nouv in].!uts. co1·1cctiu mês 
obert però de~urganitL:I!·· - cncura no 
nr¡;unit1.at. però Ja a~o¡oci:lt- repleg at n 
l'e~fcrn pm·ada. uniriu COI'Unt un ressen
ti men i cn•1xen1 t¡ue umb el t emp~ el 
pudrinponar alarcvoltn. 

La integració noésúmcamem un ft::t 
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d'unificació cultural-en el sentit més 
ampli de laparnula- .dtffcilmentas...oli
bleenlarealitat i sernpreimpo<;~ihle per 
la,·iadelatmpos.tctó. 

És C\'idcm que la cohcstó, com diuen 
les as~ociacions de re sidents. implica 
unammsfonnaciólegal.perl':l\'en\"t:nel 
cumf oben per la llei dc ta nacionali t:tt. 
11111e~t pò~~ibil i s tu que. amb Ics se ves 
limimcirms. mostrnlainsuficiènciud'a
qucsLa via per sí sola. ~n~e tr:J n ~ fonnn

cious socialsilrnplit-.s 1 pro fundc~. 
El pitjor dc tOl és Qllt: no hi ha unn 

conscienciu d'identimt naeionn!. que u n.~ 

po;scridcntitíqucnambel scu csta!usde 
prhlkgiexclu si~>" i SI;J i exclocnt i que els 
a l tre.~ difícilment poden ~~~~tnnir. perquè 
Il OCSI CUCnlJoc]U)CVli~Í) I è ll CÍfi . H ihn 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

bastants andorrans amb dificultats per 
p1.1rlar un català :teceptabk i molt s més 
que en desconeixe n la història - noeb 
muc,ele~mnl ,-. le.,esuucturespolfti 
qu~ 1. sobretot. ta Constitució. 

Dc vegadcs scmblarinque el senct
mcnt col-lect iu dc putnoti~mc ~i¡;ut limi 
tato•la defensa arcrrissada i J'e~hibidó 
orgullosa dc la millor propicl:ll: un pus. 
sapono.:quipar.tbli:: a unal>lmdcradccnn
veniència.o aunu bullia. I allò que nocs 
té diffcilmcm es pot fer compartir. 

l'o~ms <~no tenir. Andorrn no t~ ni tan 
sols com a c.lcmcnt integrador una CllliWt 
esport iv¡¡ que pugui fer dc tòlem Uf!;l llt i
nndordc la gr.:tn rnassu de cituad;ms. La 
cap;tcitll t rohc~i01\ado rn. tutiH11iw. d"a
questu mt::na d"in~tiwcion.~ vu ser descrita 

per Desmond Mortis - l'oliginnl anlropò
lcg d'El mmw durmdo- en un altre lli
bre. Però no cal anar tan lluny. Podem 
mirur el que significa encar.l l'FC Burce
Jonu per:~ lsc<~talans,encamquedec.ata

lans n'acabin jugant un parell. 
La identificació arnb uns colors és 

hendiffc i l. qu:~n es tro.ctndemanifesta
dons que convoquen un.~ poc~ cemenars 
d'espectadors. i si l"expcctat i\13 són unes 
selet:cion~ nacionals o uns clubs d'afec
cionats apallis.tatsa cadaenfrontarnenl . 

Només el bàsquet mantenia aglutina
dcs milcrsdepersonesdctOitipus.Pe.rò 
se mbla que es pot donar per perduda 
aque~m realitat. i això només vol ser una-.. 
con~tatació. sense entr!lr en c:~p altra 
anàlisi sobre polft icadesubvencions. OC 
bingo$, ni sobre les c~u.~cs dc la previsi
ble pèrdu<~ del BC AndorrJ corn a refe
ren t general. ll a referènci:l esportiva 
només és un exemple de In falta d'ele
ments intcgrJdors,tret d'unae)cola prò
pia amb nomês una di:cad~ d'hi~tò r ia . 

J...¡¡ inquietud de Goy¡¡ pot passar per 
inex iuent. perque se'n pnrl:l ben poc. 
pe rò ¿s ben extesa entre Dquclls que 
obsen'cn la realitat ~e nse els miralls 
defonnunts dc.ls lllteressos directes o de 
la paradoxa d"un¡JOf'ulismeeliti.tru. ren
dible en \'Uts. S'adverteixen intents dc 
retornar la situ<~cióeconòrnica al nive ll 
dels tcmp!> en que la runjuntura 1.1favoria 
l'enriquiment, missió impossible en I'Eu
ropu aclllal. o dc sa lvar unes fi nances 
públ iques amb el!ambé impossible nm.n
tcnirncnt del tahtí de l"absêncin d'impos
tos. 

El bcncswr econòmic. que 101 ho cura 
o ho <~pluca. ja no ~okm1 c nt és diffcil dc 
muntenir per ui~ immigr:mts. sinó també 
pern bona pnn dels nacionals. I aix fel 
perill de crispació sembJ¡¡ wn amenaça
dor com el dc !"empobriment rel:u iu de! 
p11ÍS. però 11 un temli ni potser més cw1 . 
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La immigració) repte per al segle XXI 
At¡Ut:)tcmt:ltilul dc In ponêncm qllC 

hauriad'lmvcr cxpl icat. l'a ll redia,:t Pm
du de Cunncnt. Una :tfu ni:t total i cstúpi
iln vn fe r impossihh: 1:1 meva pre~i:nda 
mude5tu en nqtu: ll lònnn. l'e r ll tXÒ, avut, 
dc) del Diari d' Andmm. voldr ia fer un 
re~um del que jo hagué' volgut c:.: pres
~:tr umh ~eu roJonu i diàfana. 

Penso, d'entmda. que ,"h:turiadepar
l:tr.dcslll:lpnm dc \1\t,l amlurrà.queel 
que ,c'n dtu tHmu gmció (dc.-. d'nra u'>!lré 
el mol l'UhC)ióJ 6 un factor p<I\U tu 1 una 
o¡xmuni tat magnifka per tr;~n~form;~r 1 

cnm¡utr d concepte d ' E.~ta t andorr'J. Per 
tam, p;:nso<¡tn! :~ques t clement ~nsaju 

dnrw " ,upc rar el conccp ll.~ que, 101 
\011 1111. ten tm u Andorra dc ct utad:101a 
llUt.:IOrlnl.ljUC,{'IIdCiint iiVII,Cil \llgrndlo 
no ens ~¡;r;u,h. podn~ cnn~l llul r-~c eu 
u nJ cena b:m cra d.: !a lq!.i timit:H dch 
dret\, En < t quc~t ca~. hi haun:t d 'h;tYt"t 
u1111 ce rt lt cohcrènci.t amh In "'~ngn:tdu 
temin dcb drcl\ hum:nl\" Conv 111dria 
aquí. ¡x:rò. cun~uhHr eh d:trrca tnfor. 
mes d'A mm, tul lntcm:11:umult d 'nitres 
ur¡!n • u ~mc' roc• vcun: cb E'tat~ que rc~ 

pcc tcn ch dret s humat\'o , <~l gun s dc h 
qual\ ~ón d'aquell' que llancen Iu pi•drJ t 

am,,guo:n l<i ma. l alro rn;HetKa "~:l cro

~anta '' b uropa 
No) o:~ rrar ta_. per tam. a l meu e nten

dre. dc pJrl tu d rntc¡;mció Cohcs.onant
no,, c11 dcfm ttt Yil , wt ~ ~crem m illor~ 

Ben t' lli ~\ que Cili COil\to'lcrar lc~ 
.:s pcc1a l, condi(' IO!I ~ dcb pet i\,, • per 
wm també hi hu d'h:•vcr un cel'\ pr~lh:c
ctoni ~mc . S1 el ~ gran~ -p;úso~ 1 cfn ~ i 
d'nit res- ho fan , com podrfcm no fer-ho 
els pctí l ~-~ 

Ccrt;mtcntquc cnlvcrtcbr:lr>olucions. 
Quinc~·t f'cr)tJflulmcm. c~w: allunyatUc 
la pol1llcrt actt\':1 i :11.\Ú correspon al ~ 
polfuc:~. t•crò l.'n qualsevol en~. en t~q ue~
ruciJllcSió.o;ocinl undehclcnlclll' impor
t:nl li"i ms-nol'l'tnic-é' la ll ~ ngua 

Pcr rant.en uquc,rsenurlu had'ha,cr 
un csfon¡ imponantf~,tm ¡x:r pnn del 
(io,·crn . però també de tot¡, d~ ,_., ¡;¡

mcols priY:ll~ -din~ d'aqucsm actitud dc 
l·ohcs ió ~ot· • al pa especi fi c<Lr que a 
Andorra no tcrum tre~ llcngUc~. Nornó 
en tenim una . I. ben emès. com a rmnun 
i.'ll parlem ducs rnê\ . k\ del~ pa\'~o' 
\'C tn ~: la llcngu;¡ franccs:~ i 1:~ ll c n gu ~ 

castc ll an<L. I m¿~ i mé~. perquè mt~lgrur 
~r pet ttS temm. a \'¡)1\c~ . un un • .,...:r~a h ~ · 

me que: llu tenen els gran~ 
CH idiL <tmt,, quc hi hn:tlue,fn.:ror' 

que s' han dc ,;on~idcrar. nv es tn1cta 
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d'mh::gnu. n1 d ' u npo"tr b o tr:t<: l:t dè 
cohc,iomtr, dc 'urmu . dc nmltiphl':lt, dc 
flCNor a lh~¡><)Sicró de Iota la ciutad:1nia 
101 ~ cb mitj;m~ - IOla i l(l t ~! dels quals 
dtspo'a l'Estat. ¡;~ un nuc tflnlllt,mc glo
halitl:tdnr.onlnrholll.cndcfinul\n,.:cr· 
ca lc~ ¡)rÒpLC ~ n rn:l~. la ¡J<~Iriu drint. 
dn,nn t del po der dc la mjquina. dc l'a· 
non• maL , dc la manca d'intaès per b 
pcr,ona h uman;¡ pcr pun deh pnJers 
burocril tic'. 

Segur&mcnt. u Amlorr~ e' tmcr:trin 
dc fi1~r unes regle) dc joc. ~n què , ·c)ta
bll~ unu utf;!n,, <.k •·:s~n' <.:(l ll lUrt H:aut ' 

o.' ntre les U!l'c rsc~ comunitat ~ que com•i
vimcn una sola: In societat civil . Prr..o
nalmcnt. compartci.xo el pcnsumcnt del¡, 
qui diuen que no e~ tr.IC\11 d'int~grar. P~r 

qul::'.' És cohesionar. és conviure - sense 
perdre lc\ pròpies arrels nrngú-.c<;truc
lurnntunacomunitat socmlicivilon lot· 
hom aponi el que 6 -.cu, propi 1 inalle
n<~b l c. en un Pa ís o n 1a mbt i sobrctul 
renunci que és " AndorrJ". El problema 
és que e ls que cm U te m andorrnn~ no 
~nbcm gam: bé el que ¿, no~uc Em 
scmhlaam1 

Pe r 1u g 1r del"'babch~me" i alhora 
)Oftlrdds cerc le~ tancats d'un nociuo;~

INl'll: es tret 1 pnwincià. al meu rnode~t 
enrcndrt", nomé~ h1 hu una ~ort 1da- fug1r 
d' llldl\' tduall lllll'~. de prolocnl d'uucn
CIOil~ a IOitC( fu pOCri tcS, i <JUt' el ll UC \0· 

n~ l iMHC no ~ igu1 fanà ti c 1 <.'."-duen!. 111 

ncgut t l dret a c.~ i sli r ~ tol ullO q ue no 
s' idcntiliqui amb t'li. I d'altm b~nda,o1w 
aportaciú dc tflt~ els grup . ., socials. 
'•¡; utn dc la IH<Clonalltat que '•gu •n. 
obi: nu . re~p..'"tutl~a amb Jc, regle~ dc JOC 
mhumcs - arlamlores i alhornl'\ LVC111<o
Jcl J>ai,quc acull tulhnm<¡uc lt• ) L C~JK'\.'· 
11 Rc~ ¡Jcc l o: mutu i t•oho:~H•nat per un 
mtcrhcprnúdctobchquiiiUf.'n. trcba
l lcn t muren¡¡! Pufs. 

lnrcgr-Jr. no. Cohc~ iona r i mrllorar-~ 
mutuhment . ~rr 

Pc1u, per 'oh1c <k rot, cal que Andur-
1':1 .JJ¡Jr,gm què voL 1 vulgu• el que \i\p¡
gui . 

¡\ ques t:t és uuusfn tcsi dcles aJ><)rt;L
c it) n ~ pcr~unn l ' d'aquest mode~! oh,ct-
1 ltdot 1JUC nngué~ Vf\Jgut ponar U COrt\i · 
demnó a Prada La veu ê~. a \'Oi tc,, 
u:thfota. L'c,c n ptur:~ -q ue ~e t il rné~ 
àrnpltaquan!lionlaponènci;~ala 

Suciet<ll dc cicoctc"' por pau rd'crror~ 
pcn'1 tH) d'nfnlltc <; Ct' rt nmcnt qur la 
•mrntgructú6 un rL'pte pern! 'i!I:1IC XX I 
luunbcpcr:!A il!.h>IT:J 
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··La veritat dc les coses resi 
deix en els seus malentesos" 
(Paul Va!éry). 

Estnv~ ordenant papers i ide
e.-. sobre h1 Diada d'Andorrll a la 
Universitat ca~a l a na d'estiu 
quan vaig llegir l'art icle que 
sobre el mateix tema ha publi
co\ Jaume Kos amb eltftol /nu
grar o de.sinregrar-se (Diari 
d'Andorra 17-QlJ-97}.en el qual 
comenta e l que cs va dir a Pra
da. 

Cnl ngrair a l'amic Jaume 
que enceli la polèmica sobre el 
tema de Ja integració i Ja llen
gua. I cn::c queel respecte a ei! i 
als leewrs exigeix <¡ue el~ que 
en aquest terna no coincidim 
amb ell rebatem la seva tesi dc 
car.~ al públic. 

M:mca, a Andora. hàbit dc 
dbcuss.i6, no r;'enrnona prou, no 
hi ha polèmiques; ens quedem. 
gaircbéscrnpn:,ensoliloquiseo 
els qu<!ls clmnlísésnbscnt. 

De.~ del primer moment que 
vaig p:~rt:~r :1mb Antoni Pol 
~obre aquesta Diada--desembre 
1996---vaigtenirclar!'encertdc 
Ja SAC en l'cnfocamelll obert 
del tema de la in tcgrnció, obert 
tant pel que fa :~ l s participants 
com pel que fa :~lesdi(ercms 
aproximacions al tema: socioe· 
conòmica, sociològic:~. legal. 
lin~;O ís t íca, cultural , poHtka. 
lúdica. psicològica, laboml. 

El dese nvolupament d!! la 
jornada va confirmar Ja meva 
aprec iació incial. A l e~ inter
vencions va ha 1•er-hi de to t: 
defensadelcsarrelsdel'immi -

la SAC valora 
positivament 
la desena diada 
a la Universitat 
de Prada 

Llengua i integració 
ca. anàlisi dei paper de Ja llen
gua en la integr.tció. lcpcnhmc 
idcntitari,acumulaciódedades 
estadf.~tiques. etcl:tcra. En 
resum: opinions p!uro ls. encarJ 
que alguna de man:adn per la 
intolcràncin. 

En Jaume Rospcnsaquc"és 
començar lacasapcrlateulada 
parlar d'in tegració soc ial si In 
integr!lció no es fa per la llen
gua" 

Aquesta proposició, justa en 
aparcnça.nmagaunaconfusió 
eutre causes, prO\'CS, sfmpto 
mes i remei.~ delma! dc Ja no 

i nte~;~c~fdem que no pot estHT 

plenament integrat a Andorra 
qui no pnrla ca1alà. L'ús social 
de.l cuwlil é~ una de le.s pTO\'Cs 
d'imegr!lcióa!pais. 

Ai~ò. però. no impedeix. 
que algun~ ens interroguem 
!lObre les cause.~ i barreres labo
ra ls, legal s. psicològiques. 
ma te rials. de política immi
gratòria. dc model econòmic 
delpafsqucdificultcnalapràc
tica l'aprenemntg.e i l'ús dd 
català, que dificulten l'ado pció 
per part dels immigran ts de ls 
valors dc la terra que els acull 

L'estudi del problema i de 
les causes ~cril unn condició per 
intentar pos:~re l s rnitjnns per a 
la sevasoluclt'i . 

Segu rament és mes còmode 
tractar cada immigram com un 
colonitzador que vol SOl metre i 
conque ri r els autòc tons, o que 
vol m r~nyir - los -co m va dir 
SimóDuróa la scvacomunica
ció-- compersoncs .qucnol'fllell 
parla r l' idioma propi i oficial 
de l afs uc els acull. que JJO 

"Dels immigrants de cultura catalana, 
la gent de soca-rel n'espera cmn a 

demostració d'integració llur renúncia 
a impo11ar articialment a Andorra els 
compo11aments i·rracionals, les baralles 
i els conflictes sociolingüístics i polítics 

de la seva terra d'oligen" 

volenintegrar·se. 
És cen que pot haver-hi una 

minorin que adopta aqucst.a 
actit ud ncgat.iva . La resta, !a 
gmn m:~joria.té l'irnpu l s nawrnl 
imitatiud'assimilarclscosLums 
i els valors dc la terra d'adopció 

L'e:dstènciad'aquella mino
ria nos tàlgica i recalcitram no 
ju.~tifica que busc¡ucm les solu
c.iuns en una legislació nonna
lilz.:tdorn obligacionista i culpa
bilitzador;¡de l'immigr.mt. 

L'i mmigrant no té la cu lpa 
de J'existencia dc permi sos de 
sojorn i treball dc sis mesos no 
renovables. del treball precari. 
dc Ja durad3 reat - no in legal
dc la jornada labora l. dc la 
rcduida presència a Andorrn 
dels mi tjans audiovisual s dc 
comunicació en caLalà.d'absCn· 
cia gairebé total¡¡ la premsa dc 
nutlcies títih per a ells. de la 
pobresa dc tei Ail .~oc inl del pllis. 
elcèterJ.ctcètcra. 

Crec. comrilriamcnt al que 
diu Ros. que lagcntdcsoca-rel 
fn molls segle s que fa n ges/e~ 
en pm de la 1/rmgrw. i que 
aquesta gent consider.t l'ús del 
catalilcomunapfllvad'integ,ru
ció per al s immigrant .~ proce
dcnts dïunbitswhurnls no cuta· 
lans. 

Ptròcrecque no vaig desen
cam inat si dic que. per al s 
imsmgrantsdcculturacatalana. 
!agcn t dc socu-relcspcracom a 
demostració d 'i ntegració !I ur 
rcnúnci:~a importar artificial
ment a Andorra els comporla
mentsirracionals.lcs barallesi 
els connictessoc iolingllístics i 
polít ics dc la seva terru d ' ori~ 

gen. 

I 29 de setembre de 1997 

ACLARIMENT 
La frase de Paul Valéry utilitzada ahir en l'art1cle d'opinió de Ferran 
Goya era: "La vemat de les coses res1deix en els seus matisos." Per 
un error en la transcripció apareixia la paraula malentesos. en lloc de 
matisos. que en varia el sentit. 

5 

La Socie ta t and o rr ;-¡ rw dc 
dèncic ::;. (S AC) ha expressat la 
seva sat is fa cc ió pel desenvo
J up;~mc nt de I;~ desena d iada 
andorranu a Jn Uni versi t;\t 
ca t11 lan:J d'estiu dc Prada. ce
lc hradn aques t mes d 'ngos t. 
En una no ta lra mcsa pe r la 
mateixa ~<.oc i ctm . rcssnlt a l'in
tcn~s pcl tcmn trac tat enguany. 
la integració, i a pro fit a pe r 
;¡g r;rir a \ (liS e ls ponent.~ el seu 
esforç i e l supo n del patrocina~ 
dor, Ba nc Ag rícol. i de l Gr>
vc rn , pe r la scv;¡ subve nció . 

I 30 de setembre de 1997 I 

3 de setembre de 1997 
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7DIES 

Tenint la integració 
com a leitmotiv, dissabte 
passat, 23 d'agost, se 
celebrà a Prada de Con
flent, dins la Universitat 
catalana d'estiu, la Diada 
d'Andorra. 

Fins a vint ponències 
van servir per evidenciar 
vint maneres diferents 
d'entendre el concepte 
d'integració. En un debat 

Foto: lnmo Torra 
no exempt de polèmica, 
es va intentar buscar un 
equilibri entre el nacio
nalisme epidèrmic i la 
pèrdua de nacionalitat, i, 
si bé alguns assistents 
van alertar de la dismi
nució constant de l'ús de 
la llengua catalana, el 
col·lectiu de residents 
declarà trobar dificultats 
per a la integració. 

I Setmana del 29 d'agost al 4 de setembre de 19971 
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el Periòdic d'Andorra 
Àlvar Valls 

La integració a Andorra 
L'oportunitat de la Societat Andorrana de Ciències 
de triar el tema de les diades d'Andorra que se . 
celebren cada any dins el marc de Ja Universitat 
Catalana d'Estiu és proverbial. Els darrers anys 
s 'han tractat temes tan importants per a la sòlida 
articulació del país com ho són les relacions entre 
catalanitat i andorranitat o l'estatus d'Andorra en el 
món. l la diada d'enguany, que és la desena i que 
tindrà lloc al liceu Renouvier el 23 d'agost, està 
dedicada a La integració a Andorra i presenta un ric 
repertori de ponències. La integmció dels 
nouvinguts i els seus efectes i problemes són temes 
cabdals a qualsevol país. però molt més ho són 
quan el pais té la composició democràtica del 
nostre. La definició del concepte d'integració, les 
seves facilitats i impediments, les re!aclons entre 
integració i reproducció de la idenütat, l'accés a la 
nacionalitat. el paper de la llengua i de l'escola, el 

112 de juliol de 1997 1 

a Dissabte. 9 d'agost de 1997 

Editorials 

marc democràtlc. són aspectes que es tractaran 
aquest estiu a Prada, on no faltaran les veus de 
representants de les comunitats presents a 
Andorra: anglesos. francesos. espanyols. 
portuguesos, magribins. Aquest últim detall és el 
que rebla el clau de la utilitat i sobretot de 
l'oportunitat d'haver triat enguany aquest tema i no 
cap altre, i més tenint en compte que molt aviat el 
Consell General tindrà sobre la taula un projecte de 
lleí d'immigració sobre el qua! !es diferents opcions 
polítiques hauran de trobar un consens. Apareix 
molt difícil -seria una novetat revolucionària- que la 
comissió parlamentària Que veurà el projecte tingui 
la deferència de preguntar als grups socials què en 
pensen de la qüestiò. La SAC dóna un cop més a 
la societat l'oportunitat d'expressar -se. i és 
d'esperar que de les conclusions de Prada 97 els 
politics en prendran bona nota. 

La Diada Andorrana a Prada de Conflent 

El debat sobre la 
integració a Andona 

L a presència d'Andorra en el marc de la Universitat Catalana 
d'Estiu que cada any se celebra a la població francesa de Prada 
de Connent no és només recomanable. sinó tarnOO necessària. El 

Principat n'és el protagonista, i al llarg de tota una jornada es reuneixen 
en aquesta localitat els màxims representants del pais, autoritats i 
experts en rnatèries concretes. en la que sens dubte és una de les 
principals concentracions que serveixen per re!lexionar sobre la 
situació social. polltica i econòmica d'Andorra. molt més destacable 
que altres manifestacions que s'organitzen al pais. 

La Diada Andorrana a Prada compleix deu anys. I en aquesta 
adició l'interès queda plasmat en el nombre de ponències, que serà el 
més important en aquesta dècada_ No hi ha dubte que cada cop 
desperta més interès, i per això la Societat Andorrana de Ciències, que 
s'encarrega de t'organització i d'aprovar les ponències, ha de fer una 
selecció anterior a la Oiada. La diversitat de qüestions i, per tant, 
l'amplitud de temes que seran tractats és una de les característiques 
principals. de manera que quedi reflectit el dia a dia de la societat 
andorrana, des de les problemàtiques més elementals fins a tes 
principals preocupacions. Tot des del prisma de la integració. paraula 
de m1! continguts i interpretacions, però que a Andorra té un significat 
rellevant pel que su¡:x:Jsa de convivència de cultures i de confluència de 
pensaments i costums diferents. Sens dubte que aquesta edició 
promet, perquè el tema. sense ser cap tabU. no és fàcil d'afrontar 
Parlar d'inlegració és tant com parlar de Ja situació actual de la societat 
andorrana. Immigració. treball, economia. món laborat I cultural. Es 
parlar del país. 

I 9 d'agost de 1997 
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el Periòdic d'Andorra 
118 d'agost de 1997 I el Periòdic d'Andorra 

CULnJRA I ESPECTACLES 

I ENSENYAMENT 

Pere Canturri participa en una 
taula rodona a Prada de Conflent 
I El ministre de Cultura parla sobre 

el museòleg Joan Ainaud de Lasarte 

TONIAYALA 
Prada de Conflent 

8 ministre de Cultura, Pere Can
turri. participa avui en una taula 
rodona centrada en ta figura del 
museòleg català Joan ¡ljnaud de 
Lasarte a la Universitat Catalana 
d'Estiu (UCE). que se celebra a la 
població de Prada de Conflent 
des del passat dia 16 d'agost. 

La 39a edició de la Univertat 
Catalana d'Estiu reuneix prop de 
1.300 estudiants de pana catala· 
na, que assisteixen als fòrums de 
debat protagonitzats per POlítics I 
intel ·lectuals catalans i francesos, 
entre ~s quals destaquen el cap 
del Govern, Marc Fomé. I el pre
sident de la Generalitat de Cata
lunya, Jordi Puj{>. que tancarà la 
trobada amb un homenatge a 
l'activista antifranquista Pere R
gueres. El programa acadèmic 
de la Universitat Catalana d'Estiu 
preveu un total de 95 cursos. im
partits per ·155 professors. s'en
globa sota el lema Any 2000: 
ciència, cultura i societat i està 
marcat pel tema de la polilica 

COUARD COIAELLAS 

I L'acte s'emmarca dins les activitats 
de la Universitat Catalana d'Estiu 

que se seguirà al segle XXI. • Pere Canturri va a la Universitat Catalana d'Estiu. 8 ministre de Cultura parla d'Ainaud de Lasarte. 

Un historiador que era un gran expert en art romànic i gòtic 
L'historiador Joan Ainaud de 
L.asarte, reconegut especialista 
en art romànic i gòtic, és una de 
tes f¡gures homenatjades a la 
39a edició de la Universitat Ca
talana d'Estiu. 8 museòleg ca
talà patia la malaltia de Parkin
son i va morir el dia 5 de no
vembre de 1995 a l'Hospital de 
Barcelona als 76 anys, quan 
OOJpava el càrrec de vicepresi
dent de la Junta de Museus, 
designat pel Parlament de Ca
talunya. Joan ¡ljnaud de Lasarte 
va acabar una obra emblemàti+ 
ca, que analitzava deu segles 
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Joan Ainaud de Lasarte. 

de pintura catalana. L'historia
dor va estudiar a l'Escola Blan
querna i a l'Institut Escola. 
Ainaud de Lasarte va acabar el 
batxillerat el 1936. Cinc anys 
més tard, el museòleg va co
mençar a treballar a la Junta de 
Museus de Catalunya i el 1942 
va passar a col·taborar amb 
l'lnsthut Amatller d'Art Hispànic. 

Joan A.inaud de Lasarte va 
estar al capdavant dels museus 
de Barcelooa des de l'any t 948 
fins al t 985, quan els plans mu
seístics de t'ajuntarnent no van 
coincidir amb les idees de l'his-

toriador. Durant els anys del 
franquisme. Alnaud de l..asarte 
va aconsegu~· mantenir la de~ 
fensa de la cultura catalana. 
L'historiador va mostrar-se molt 
crític amb la potitica municipal 
de museus ~ darrers anya de 
vida. El museòleg va ser norne
nat comissari d'una gran cx¡:x:r 
sició d'art romànic, impulsada 
pal Consell d'Europa, que va 
organitzar-se l'any 1961. Pocs 
anys després. ¡ljnaud de Lasar· 
te va impulsar una campanya 
de rescat del romànic de les 
pethes esgfés;es del Pirineu. 
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el Periòdic d'Andorra 
l iS d'agost de 1997 I el Periòdic d'Andorra 

SOCIETAT 

I EDUCACIÓ 

Una vintena de conferenciants 
par1aran a Prada de la integració 
1 .. Lluelles iniciarà el dia 23 la jornada 

sobre Andorra i Morell la clausurarà 

M. TERESA BLANCO 
Andorra la Vella 

La Societat Andorrana de Cièn· 
cies ha publicat el programa defi
nitiu de la desena Oiada Andorra
na a la Unfversitat Catalana d'Es
tiu, que des de fa 29 anys se ce
lebra a Prada de Conflent. 
Aquest any, la participació del 
Principat al fòrum universitari ha 
batut un rècord, ja que se situa 
en 22 ponències, que tractaran 
sobre La integració a Andorra. 
Estem molt satisfets per l'inM 
terès que ha despertat, la xifra 
més alta la vam aconseguir en 
la setena edició, amb 16 
ponències i enguany l'hem su
perat de molt", afirrna Àngels 
Mac, secretària de la SAC. 

La diada dedicada a Andorra, 
que és de lliure assistència, ja 
que s'organitza íntegrament des 
de !a SAC, se celebrarà el dia 23 i 
començarà amb una conferència 
de Maria Jesús Uuel!es, geògrafa 
i investigadora que oferirà les pri
meres apor tacions socioe
conòmiques a la sessió. El tema 
de !a integració serà tractat des 
de diverses perspecUves, que fa
ran de la jornada un important 
fons documental per ser publicat. 

EL PERIÒOICQ1 

I La SAC ha batut aquest any el rècord 
de participants a la Universitat d'Estiu 

Per tal d'enriquir al màxim la 
jomada, la SAC determina inicial
ment quines són les persones 
que poden aportar dades d ' in
terès i també marca algunes pau
tes per tal de tractar el tema des 
de diferents àmbits_ Com a 
exemple, Àngels Mac ha explicat 
que dels problemes derivats de la 
no-integració s'oferiran tres vi
sions: "Del vessant legislatiu 
en par1arà Simó Ouró, de l'ofi
cial o governamental, Rosa 
Ouró, i un representant de 
Càritas par1arà des de Ja pers
pectiva social d'una organttza
cló no governamental". 

Alumnes a la Universttat d'Estiu de Prada. L'assistència a la diada d'Andorra és lliure. 

Forné i Canturri, convidats 

Del llarg llistat de ponents 
destaca la participació dels re
presentants de les comunitats de 
residents d'Andorra, com Joan 
Gonçalves, que parlarà de les 

E! cap de Govern, Ma rc 
Fomé, i el ministre de Cultura, 
Pere Canturri, han estat convi
dats a la universitat d'en
guany, però no en el marc de 
la diada d '/\ndorra. Fomé ofe
rirà una conferència el dia 20 a 
les dotze del migdia, horari re
servat a personalitats d'in
terès, perquè les seves apar
tacions puguin ser recoll ides 
en els informatius. El ministre 

lOa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

Pere Canturri pariiciparà en 
una taula rodona del dia 18 
sobre Ainaud Delasarte. 

Aquest any, la Societat 
Andorrana de Ciències pre 
sentarà tres publicacions amb 
les ponències de les diades. 
les que restaven pendents de 
la segona i tercera edició i que 
han pogut sortir gràcies a una 
subvenció de Cultura, i la de la 
darrera edició. 

Aspiracions dels residents portu
guesos: Modest Mayoral, secre
tari de l'Associació de Residents j 
d'Andorra (ARA), que parlarà de 
les dels espanyols, o Carmen 
Barbera, que es referirà a l'Asso
ciació de Dones Migrants 

Hi participaran polítics com el 
conseller general i mestre Miquel 
Alís, que par1arà d'identitat, així 
com determinats especialistes, 
com ara psicòlegs, gestors i met
ges. El vessant lingüístic serà co 
bert per Montserrat Badia, i !'ad
vocat Antoni Morell clausurarà la 
jornada abans de procedir a les 
ponències lliures. • 
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m Dimecres, 20 d'agost de 1997 
el Periòdic d'Andorra 1 

CUL nJRA I ESPECTACLES 

Pere CANTURRI 
"Ainaud era 

un savi" 
El ministre de Cultura acaba de tornar de Prada on ha 
parlat de la figura de Joan Ainaud de Lasarte, un amic 
que coneixia de prop el romànic del Principat i que va 

... .contribuir a alguns descobriments i estudis. 

Pere _Canturrl acab. a 
d'ambar de Prada de 
Corlflent on ha parhci· 
pal a la Unlvereilat Ca

tatami d'Estiu. Hi ha anat per rno
Hus d'an"listat : per recordar la 6-
gura de l ' hiStor~ català Joan 
A!naud de Lasar!e. hOmenatjat en 
~~100ta 39a ediCió de la UCE 

L'actual mnistre de Cultura an
dOm'.l hi va tenir l~ams l)fOfessio
naiS I personats durant les seves 
CIMlfses VISites a Mdorra. sobfe 
tes Quals ens expi1CS algunes 
aflècdcnes amb gran admiraoó. 

-Com va conèixer Alnaud? 

LES FRASES 

ol L'amistat 
"Vaig conèixer en 
Joan Ainaud de 
Lasarte quan jo 
tenia vinl anys" 

ol El mestratge 
"Ell es va adonar 
que hi havia un sant 
sopar a Sant Joan 
de Caselles" 

Historiador i ministre de l'espcclalrtat que sempre ha 
estudiat, la cuttum. Avui comparteix protagonisme amb 
J. Ainaud de Lasarte, mort el19'.l5 i homenaljat a Prada. 

-8 1955, quan jo em moll. jo-
ol El suport Pere Cantun1, assegut durant una exposlciO d'escultura. 8 mu'11Stre de acaba de tomar de Prada. 

ve. El va \-enf a Andorra quan es 
va desCOJrir el Crist tvlajestat de 
Sant Joan de Case!~. Hi ha'.ia 
una biga amb restes de pintura 

_ I'JU€ ningú -fll els grans ctitics 
d'F1- no sabiem interpretar. Ell. 
d seguida, ens va fer adonru' 
Qc • ·- ~ '" ' -~ •~ pWlt.at un sant 
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"Ell va recolzar la 
meva proposta per 
restaurar la Casa 
de la Vall" 

sopar. Era molt lr'lteUgeot. 
- Alguna attra demostració 

de saviesa? 
- Era un gran expert en art 

ron'làrlc I gòtic, va fer molt PElf la 
reçuperacló d'aquosts odfficis al 

AlvarValls 

Andorra a Prada 
Dissabte que ve a la Universitat Catalana d'Estiu de 
Prada de Conflent tindrà lloc, entre molts altres 
actes, la. Oiada andorrana que cada any hi organitza 
la Societat Andorrana de Ciències. La presència 
d'Andorra a la UCE és un bon termòmetre per 
derimír les relacions entre allò que fa un pareU 
d'anys algú assajava de denominar amb unes 
paraules tan esotèriques com catalanitat i 
'andorranítat. Enguany, a més de ta Oiada 
andorrana, el fòrum pancatalà ha tingut també la 
presència del ministre de Cultura: dos grans 
d'arena -amb prou pes especific- en una p!at¡a 
quantitativament molt més àmplia. En una ocasió. 
un membre qualificat de l'organització de la UCE 
em deia una mica desencisat: "EJs andorrans no 
es mabiculen a la UCE, però això si: vénen un 
dia, ocupen una aula, diuen les seves coses, i 
se'n van". Naturalment, et meu amic no coneixia 

Pinneu. Recordo tarrbé un cop va lar costat en defensar altres 
QUe va venir f vam anar a la Casa posS!Ilihtats per aqueU edifiCi. 
de la Va!!. Jo no estava gens Quan va ontrar a la capella, f va 
d'acord amb el projecte de res- voore com la deixaven va dlf': això 
tauració que s'estava duent a ter- sembla una capelieta d'un C()l1-

me, el trooava improv¡sat. Ell em vent de monges. • 

Andorra, ni tan sors s'havia adonat que la SAC és 
part del patronat organitzatiu de la universitat 
pradenca. U vaig haver d'expNcar que l'ancfotranitat 
i la catalanitat, JX>sat que existeixin, són cosines 
germanes i que en cap cas no són la mateixa co.>a. 
lli vaig remarcar que el que més importava era que 
Andorra no fos absent de !'Unlc fòrum universitari 
que aplega tota l'atea del català, i, sobretot, l'esforç 
d'aquestes poques dotzenes d'andorrans que cada 
any es desplacen un dia a Prada a dir les seves 
coses. Perquè qui coneix Andorra no em dirà que 
no és un mèrit desplaçar·se a cent vint quilòmetres i 
dedicar tota una densa jomada calorosa de 
dissabte d'agost -sense fotos ni aperitiu- a 
aprofundir en els problemes dol pafs. Jo crec que la 
UCE s'honra d'acollir Andorra tant com Andorra 
s'honra de participar a la UCE a ta seva manera. 
Aquest és l'autèntic cosinatge. 
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Fomé partarà a la 
Universitat 
catalana d'Estiu 
sobre el futur del 
Principat 

EL PERIÒDIC 
Andorra la Vella 

El cap de Govern, Marc Forné. 
oferirà aquest migdia una con
ferència en e! marc de la 29a uni
versitat Gatalana d'Estiu (UCE) de 
Prada de Conflent amb el titol 
Andorra, una visió de futur. en la 
qual oferirà la seva opinió ~bre 
et desenvolupament institucional i 
econòmic del pais. Tot i que és la 
primera vegada que intervé en 
aquest fòrum en qualitat de cap 
de Govern. ja hi havia participat 
amb anterioritat 

La xerrada de Fornê s'em
marca en el cicle de conferències 
que cada dia realitzen personali
tats polftiques de t'àmbit de la 
cultura catalana, i al qual fo cinc 
anys va ser convidat l'aleshores 
cap de Govern, Oscar Ribas. Et 
patronat de la Universitat havia 
proposat a Forné que centres et 
seu parlament en els canvis que 

~ha experimentat la seva acció de 
Govern en passar d'una minoria 
parlamentària a comptar amb el 
suport d'una àmplia maiOria. 

8 ministre de Cultura. Pere 
Canturri, també ha intervingut en 
aquesta edició de la UCE, en una 
taula rodona sobre el museòleg 
català Joan Ainaud de Lasarte. 
que va tenir lloc dtnuns passat. 

Per altra part, aquest dissabte 
se celebrarà la 1üa Dada Ander· 
rana de la UCA que en aquesta 
ocasió centrarà els debats en la 
integració social dels diversos 
col·lectius immigrats que viuen al 
pais. En aquesta jornada hí inter· 
vindran representants dots diver· 
sos col· lectius socials del pa1s, 
aixi com personalitats de la cuit u· 
ra o la política . En tre els conte~ 
renciants que hi participaran hi ha 
el conseller general i president de 
la comissió legislativa d'Educa· 
ció, Simó Duró. • 
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el Periòdic d'Andorra 

L'OPINIÓ 

Jaume Ros i Sena 
Empresari i experiodista. 

La integració, I 21 d'agost de 1997 I 

a Prada 

La I Da Diada Andorrana a la UCE, a Prada 
de Conftenl, que, el 23 d'agost. promou la 
Societat Andorrana de Ciències tractarà 
La integració a Andana. La llista 
d'intervencions és copiosa i el ventall de 
qüestions. complet. 

Es rara certament evident que la 
regulació que pretén l'anunciada llei 
d'immigració, l'esborrany de la qual estil ja 
enllestida, arriba amb molls anys de retard 
i en fara ben problerniltica la integració. I 
avui potser també serà amenaçada de 
retop per la immigració il·legal, prou estesa 
al nostre voltant. 

La llei andorrana, segons hem llegit, 
narres admetrà treballadors de la UE i de 
la també europea EFTA. A Prada hi és 
anunciada la intervenció del representanl 
de l'Associació dels magribins, que la llei 
preveu exdoure en el futur. Hi seran 
exposades també les aspiracions dels 
residents angloparlants, dels portuguesos. 
dels espanyols i dels francesos. O sigui, el 
principal rrosaic andorrà Cal suposar que 
contemplarem una primera bona 
disposició usant la llengua pròpia del 
Principat. 

Un servidor hi assistirà amb lot l'interès 
per saber per quins altres camins hom 
creu' arribar a la integració a més del de la 
llengua, que de !et és el millor inlroduclor a 
la ronna de vida andorrana. 

La integració va tan lligada i a remolc 
d'una contrastada immigració que no es 
pot parlar de l'una sense esmentar l'altra. I 
no soiament a Andorra. A tot el món, on 
només els països amb un Estai propi ben 
sòlid culturalment, podran reeixir la 
integració en aquest segle que s'apropa 
en què el transvasarnenl de poblacions 
serà constant. I més dificil per a aquells 
que no tenen un creixement laboral propi 
sur.cient. 

A part de les aspiracions de les 
assodacions de residents, serà 
interessanlissim escoltar, entre d'altres, les 
ponències: El paper de la llengua en la 
integració, Bs problemes polítics derivats 
de la no integració, Per una integració 
democr8tica i Integració i identitat. 

Felicitacions a la Societat Andorrar:Ja de 
Ciències, que no falta mai a la cila de 
Prada, on tots els problemes de la societat 
andorrana i de la cultura catalana hi són 
tractats. 

179 



el Periòdic d'Andorra 

a DiJOUS, 21 d'agost de 1997 

I EXTERIORS 

Fomé considera prioritari l'aeroport 
I L'Executiu continua apostant en l'obertura de les I El cap de Govern parla a la Universitat Catalana 

pistes de la Seu d'Urgell com l'opció més sòlida d'Estiu sobre els reptes de futur del Principat 

ANTONI CAPIUA 
Enviat especial. Prada 

L'aeroport de la Seu continua 
sent l'opció més sòlida de les 
que té en compte l'Executiu per 
fer realitat la vella aspiració del 
Principat de tenir una Unta directa 
de transport aeti amb l'exterior, 
segons va manifestar el cap de 
Govem, Marc Forné. a la con~ 
ferènda que va realitzar ahir a la 
Universitat Gatalana d'Estiu (UCE) 
a la localrtat francesa de Prada 
de Conftent. En aquest sentit. 
Fomé va assegurar que, conjun
tament amb el túnel d'Envalira, 
r aeroport de la Seu és una de les 
infraestructures de comunicació 
prioritàries del Govern I va expli
car que es mantenen negocia
CIOns amb el Govem espanyOl. 
algunes empreses financeres 
d'Andorra i Catalunya i els JJI"O
pietaris de l'aeropor! per tal de 
revifar aquest assumpte. 

B cap de l'Executiu va asse
gurar que la inversió més impor
tant que cal realitzar per rehabili 
tar !'aeroport és en eis sistemes 
de control i navegació que estan 
molt at'1tlquatq I en l'ampliació de 
la pista d'aterratge, perquè pu
guin rebre aVJons da gran enver
gadura i capacitat. En aquest 
sentit. Forné va recordar que 
Aviaclón Civil espanyola s'ha 
compromès a atorgar l'estatus 
d'internacional a l'aeroport, amb 
la QUal cosa es podrien rebre vols 
)(àr\er procedents de les princi
pals capitals eufOpees. També va 
dir que )3 s 'han rebut ofertes de 
companyies aeronàutiques per 
realitzar vols. 

Diversfficació econòmica 

A l'Aula Magna de la UCE i 
davant un centenar de pefSOnes. 
Forné va parlar de la diversifiCaCió 
de l'oferta cu!tural, tudstica ,i 
econòmica com als reptes de fu
tur del Principat. i va aflllTlal' que 
cal superar la dependència en 
exclusiva que el Principal té ac
tualment respecte al turisme co
merciat i d'hivern. En aquesta 
linia. el cap del Govem va axp~
car que existeix un protecte per 

El cap de Govern, poc abans de començar lo conferència. Fomé va descartar que exiSteixi capital als bancs do procedència O"YrirU. 

legislar l'entrada d'iniciativa es-
trangera al pais, Que permetrà la 
¡mplantació d'empreses de fora 
que generin riquesa I llocs de !re
baH. 

En referènoa al sector finan
cer, Forné va descartar que 
l'existeixi capital de procedència 
criminal perquè e11isleixen con
trols moll rigorosos. També es va 
referir al secret bancari andorrà 
com un dels més segurs i que 
aquest estatus actual continuarà 
tot i les converses que actual · 
ment manté el Principat amb la 
Urtió Europea. • 

"La llei lingüística no serà conflictiva" 
Fomé va aprofitar la seva com- segura- que la situació del PtFI· 
paolxonça oo la 29a edCIÓ de ~~ no és equiparable arnb ~ 
lo Univorsltüt Catal<M1a d'Estiu catnl<wla tot i que en els omtn 
per paf1ar dc l'estat de la BM· 50 anys la població hagi cm
gua catalana al Principat. En viat radicalrnoo! com a oon
COfiCfet, es va rettl!T a la llei seqüènda do la inTnigració. Al · 
d'ordinació llngOistica que ran d'ac¡uest fenorT'IEII1 el catalò 
l'Executiu ha elaborat i que, se- ha exp&ifT'IO(ltat un retrocés IY\ 
gons va dit. no crearà la t&'lSió bo1etici d'altros Uoogüos i arro 
social i pol~ica Que s'està pro- la nova Ito: as pretén guanyar el 
duint a Catalunya. Fomé va as- lermrlY po-dut. 

En el capíiOI d'odl.caci6, Bl 
cap do I'Exocutiu va dit que 
~~~ de les prooo •• padons del 
scru gabinet és l'hcrOO'IO'lt dc 
l'oferta tniversilària. Va rocor· 
dnr QUO ol con--.«1 arrbla l.Jrf· 
versltat Oberta de Catalunya 
porme tdl complir en part 
i1Q1..8S1aa.".pimdó,ja().J(I pe--
nl01ri'l rusar QUatre roves car
reres a partir de l'octlbre. 

I 21 d'agost de 1997 I 
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L'aeroport és 
prioritari per 
Marc Fomé 

I El Govern considera molt important la I A la Universitat Catalana de Prada va 
reobertura de les pistes de la Seu defensar la projecció de la llengua 

Mi!rç FOI'TlÓ descelldeill de t'heticòplf:l" que el va traslladar a Prada. V<l partar $Cil)"e llllunx del Princlp¡¡l 

I 21 d'agost de 1997 I 
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a Divendres, 22 d'agost de 1997 

L'editorial 

Ressons del Principat a Prada 

La comunicació, en 
tots els sentits 

L 
a conferència de Marc Fomé a la Universitat Catalana d'Estiu de 
Prada ha seMI per remarcar la gran importància de la 
comunicació. Però la comunicació en tots sentits. Des de les vies 

d'enllaç amb el Principat a la necessitat d'explicar arreu del país el que 
volem, quins són els projectes en què estem treballant i com desitgem 
que sigui l'Andorra del segle XXI. Un i l'altre tipus de comunicaCIÓ no el 
tenim encara assolit. Moltes són les idees llençades pel cap de Govern 
al seu se~te auditori i que conformen tota una política d'actuacions. 
Va fer bé de fugir de Iota manifestació política i de partit - tal corn en 
alguns sectors esperaven- per pal1ar corn a cap de Govern i del país 
de tots els que \Òvirn. Però, precisament per això, les seves 
manrrestacions les hem d'acarar en un context més impo1iant a l'hora 
de valorar-les. No cal com~r.tar gaire el tema de la llengua perquè, a 
nivell andorrà, el tenim pi• .ament assoli! i el que par a altres pol ser 
una autèntica novetat - Jrnés calia veure el tipus d ïnfonrnació en diaris 
catalans- per nosaltres és pura normalitat. 

Si és necessari &ndinsar-nos en el tema de les infraestructures de 
les comunicacions andorranes. Una vegada més Forné juga fort a favor 
de !'aeropo11 cie la Seu per la molta utilitat que podria tenir al Principal. 
Les coses sembla que van par bon carni quant a voluntat de 
reobertura. Tant l'Administració central com l'autonomia de l'Estat 
espanyol estan d'acord en la posada en marxa. L'important ara és que 
aquests acords no siguin exclusivament administratius. sinó que també 
l'aportació dineraria sigui 1mportan1, no fos cas que uns posin els 
papers i els altres els diners. T arnbé és remarcable la reactivació del 
projecte lerroviari amb l'Estat francès que. com a vella aspiració, cal 
reivindicar I seria bo que arribi a ser realitat algun dia. Ara per ara la 
cosa està verda i serà necessari molta gestió perquè maduri. Però tant 
un corn altre projecte signifiquen una manera d'obrir fronteres 
internacionals i de facilitar un intercanvi de persones i coses de tot punt 
necessari, si de veritat volem potenciar el Principal amb nous reptes de 
futur, com sòn ·la revolució digital i les noves tecnologies en les quals el 
Principat pol actuar de forma molt positiva i escaient per les seves 
pròpies estructures. 

La cultura va ocupar, en la dissertació del cap de l'Executiu, un 
altre apartat que considerem summament important. Un poble creix 
quan l'equilibri entre el sector econòmic i cultural és harmònic. Si es 
decanta per algun costat no és bo. El desenvolupament ha d'estar 
sempre marcat per la branca de l'humanisme cultural i la consciència 
econòmica necessària per saber enriquir·se dins de la societat del 
benestar. Els reptes culturals, com el museu nacional, ofe1tes culturals 
del país més àmplies que potenciin les xarxes culturals són tasques 
que no s'han de perdre maí de vista. És oportú que la gent ens 
conegui no exclusivament per la part turística o comercial, sinó també 
pels nostres valors culturals. Un país és quelcom més que una terra i 
un progrés econòmic. La gent i la seva cultura també campia. Prada 
de Conflent ha estat un bon escenari per projectar -nos. Sena 
interessant que no fos l'únic. 

el Periòdic d'Andorra 

I 22 d'agost de 1997 I 
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el Periòdic d'Andorra 

22 d'agost de 1997 

I 23 d'agost de 1997 I 

lOa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

'La integració a 
Andorra' centra 
les jornades de la 
UCE a Prada 
de Conflent 

EL PERIÒDlC 
Andorra la Vella 

La integració a Andorra és el te
ma sobre el que versaran tes 23 
ponències que tindran lloc avui 
en la Desena Diada Andorrana a 
la Universitat Catalana d'Estiu 
(UCE), a Prada da Conflent. Des 
de les nou del mati i fins a les sis 
de la tarda, diferents personatges 
de la societat andorrana exposa
ran la seva opinió sobre com es 
viu el fenomen de la integració al 
Principat. Al mati, els represen
tants dels residents portuguesos, 
espanyols, angloparlants, france
sos i magribins comentaran qui
nes són les aspiracions que pre
tenen assolir al mateix temps que 
el conseller general. Simó Ouró, 
exposarà quins són problemes 
politics que es deriVen de la no 
integració, i que Montserrat Pi
qué, coordinadora de Càritas, en 
comentarà els socials. 

Ss ponents de la tarda pre
sentaran una visió més pràctica i 
de fu tur sobre el terna de la inte
gració. Ramon Rossell. rector de 
la parròquia de Canillo i educador 
d'AlNA, explicarà un possible sis
tema per fer que els nens i nenes 
d'Andorra es puguin adaptar en 
la societat que han de viure: Me
ritxen Camp comentarà la seva 
experiència com a psicòloga clíni
ca i presidenta del Col·legi de 
Psicòlegs d'Andorra: i Carmen 
Barbera, metgessa-anestesista i 
presidenta de t'Associació de Do
nes Migrants d'Andorra (ADMA). 
exposarà ets objectius que pretén 
assolir l'entitat que presideix. Les 
jornades conclouran amb una 
ponència de l'advocat i escriptor 
Antoni Morell. el qual està con
vençut que la integració és un 
dels valors més importants quan 
ja s'arriba a ta fi del segle XX i da
vant el nou míHeni. 
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IJ Dissabte, 23 d'agost de 1997 

L'editorial 

Jomada Andorrana a Prada de Con flent 

Immigració i 
integració 

A 
vui se celebra la 1 Oa Diada Andorrana a la Universitat Catalana 
d'Estiu, a Prada de Conflent. El lema genèric sera el de la 
integració a Andorra i sera desenvolupat per un conjunt de 

personalitats del Principat, coneixedors del tema i. per I ant, amb la 
garantia que alió que es plantegi respongui a necessitats reals. Una 
altra ccsa és que, finalment, tot,. que es digui es pugui emmarcar en 
unes conclusions per tothom assumides, però el scl fet de plantejar 
obertament aquesta tematica és ja, de par si, molt favorable. I com que 
parlar d'integració és sempre ccnseqüència de la immigració no està 
de més mantenir alguns criteris sobre una cosa per lai de poder 
aprofundir en l'altra. 
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Per començar no deixa de resultar curiós que sempre es parli de! 
problema de la immigració perquè, ja d'entrada. es presenta el 
fenomen amb una etiqueta. La realitat actual és que les 
transformacions del món en tots els conceptes estan provocant uns 
fluxos constants migratoris que s'orienten en tots els llocs del món. Pel 
que fa a Europa aquest fet és singular. generalitzat i cada vegada més 
important perquè la construcció europea depèn, en gran manera, de 
com se sàpiguen resoldre els moviments migratoris. 

Parlar només d'immigració a nivell laboral és una aberració que es 
practica de manera total . La immigració és un fet social que s'ha de 
contemplar en la seva totalitat i significa no solament donalf feina a qui 
la necessita i d'acord amb les necessitats dels pais, sinó atendre Iotes 
les necessitats que es presentin, per tal que la integració sigui total. El 
fet, per altra part, és de dimensió mundial. Més de 120 millions de 
persones es veuen involucrades al món en els fluxos migratoris. 
S'Insisteix a presentar aquest fenomen com un peri ll quan en realitat 
respon a les necessitats i també a les exigències de l'economia global. 
Parlem d'economies obertes i, paradoxalment, tanquem els mercats 
laborals. Aquest desequilibri a la llarga provocara l'autèntic problema 
migratori i no pas ara com es pretén manifestar. 

No obstant això és clar que només en el coneixement de la realitat 
es pol analitzalf l'estructura de la qüestió i donar-li la funció que 
necessita. Cal tenir molt present que la veritable manera de garantir el 
nostre personal interès és aconseguir els canals necessaris d'estabilitat 
i seguretat per tal que es transformi en interès comú. Possiblement, és 
que tancar fronteres, a la llarga, s'hagi d'estalblir un sistema 
d'alternança migratòria que permeti transformar en desenvolupament 
la pròpia immigració. S'han de fer els programes necessaris per a la 
integració en cada pals del ccrrent migratori, però tenir també molt ben 
previstos els canals necessaris per tal que els immigrants puguin 
retornar en cas de fracàs. Un i altre aspecte és necessari si de veritat 
volem solucionar aquest problema que ho serà de veritat si no tenim 
les solucions en el moment oportú. Rnalment cal estudiar el fenomen 
migratori com una oportunitat d'avançar no tan sols en el terreny 
socioeconòmic, sinó també en el polític. No es tracta d'una exigència 
humanrraria, sinó d'una coherència amb la lògica dels drets humans 
que tots diem que defensem. 

23 d'a!Jost de 1997 

el Periòdic d'Andorra 

I Antoni Morell parta 
a la Universitat 
catalana d'Estiu 

Prada de Conflent. - L'escrip
tor Antoni Morell ofereix avui 
una conferència a la Universi
tat Catalana d'Estiu (UCE). 
dins les activitats previstes per 
celebrar el Oia d'Andorra. Mo
rell arribarà a Prada de Con
flent . despres d 'actuar com a 
pfegoner a les festes d 'Alpí 
cat. convidat per l'alcalde de 
la població lleidatana. 

23 d'a!Jost de 1997 

La crònica de/ ... 
------~----

Una excursió 
aPrada 
L'nctuolitatdlllpaishilostat 
CUll rada o Plad.'l de Canllentl 
concrct:wneotula~t 
c.-u~ d'EstiU. Un g;m 
non'be d 'andolmns, 
peflêllyent!>olsOSI(llll(lllS 
mésdlvcr.;os delpaistcy, 
mall!Oid'nxCUfSiònexpllc¡Y 
losrlOStr es CO!)CSalsalunV~eS 
c1ot1 ur._.Jixsila!.l 1<.~11 oxplicut 
itarrbédiscutit. Oslgl.n t\1 
estat una p-rtOO<Jplef'l.'V'I'l!'tlt 
urWüfSit.'lria ~m~~dida pet 
coHoq1n i no pd mooòlc<J. 
S'han cti t <:oscsquoa(llios 
manif~ttllr<urb!<lbocn 
tnncnda, quo&, ¡;.u ]')bé dl..~ 
QitO CS tmcta. tronocl 
¡>OSICÍOII<!Jnent oe I'I'IS(¡..rerm 
-hth..1 W..Qucnaa1Princ;ipat?- i 
Jos bol lC5 rlll)'lC!OflSt.'l'l 
rnalo-ia d'rntegmoó va passar 
la )QfllOOa 

ArliVCII (Icp¡lisun cnpcle 
setmanatpiC i !Óf.liC. 
Concel rtracions do molos. 
Conccntr3CIOils d'~tOC<Vs 
amb COI'\SWAdors dO SOC<Hel 
Festes majors ilbMs QJC 
t'agost s'acabi i tol ¡:j6 que Lfl 

xctèn tr~ ch nnt el en¡;> do 

A Prada s'han 
dit coses que 
aquí es 
pronuncien amb 
la boca tancada 

sotmann i quo no swnpre 
COITIOioill. 

lif§ost de1997 I 
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Els residents 
no se senten 

integrats 
I Els representants dels col·lectius I Les dificultats per aconseguir la 

estrangers ho manifesten a Prada nacionalitat dificulten Ja integració 

I 24 d'agost de 1997 I 
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el Periòdic d'Andorra 
el Periòdic d'Andorra POLÍllCA 

I FORMACIONS 

Rosa Ferrer reivindica per a ND 
l'espai polític del centreesquerra 

24 d'agost de 1997 

I Mayoral presenta a la UCE el projecte I La consellera creu que les forces de 
de l'ARA d'impulsar un partit socialista progrés "ja estan prou fragmentades" 

ANNA F. RIIJCHS/ F. MI.Jfilol 
Pmda de Conflent 

RosaFill'rCf", CQn!òllljQ! agonorBl 
(lo N!Na Clcmxrilcia (NO), va rco 
.,¡nocar ri 1'8Splll ~)~e du l'as· 
Q..>e~T<JpelseuparU.QlJOV".Jdcll 
ri" 00 cenlroosquei'Ta. La anse
ba. tM! va partJC~p,:M ;ri' en la 
desena diada 1:1"Nldorr11 11 la U~ · 

\USla!Calalana¡fú;tiU(UCE). 
vaSOitírd'OQtiOSlarorrr.atwpoo 
OOiosdeclaraco"lSO!!Moclosl 
MayoraJ,socretaidal"Assoco::ló 
de Residents d"Andorru (MA) 
[JJOvaaprolitar ¡¡qo.JOOtlònmr¡:lfJ! 
ar1U!1Cial' ~31nerrt i,:¡Cf(l.(ld() 
d'un p.1rm d"osquorm "que om
plirà un buit polfth;: al f>rlne;.. 
pat"' . F!li1C<' V<l (ir Ql.ltl " l 'es<¡uer· 
roaAndorTaiaestàproutmg· 
rnentsda com per trucclONII"
hl encara mes~ ' va rccorcbr 
que NO estava anconlaclearnb 
t~ltresforcosdel"opos¡c.Oaol 

PiliSoocorn~ lr•Unilpl.1talorrna 

""''""'"" Modest Mayoml, p(l!1(l(ll da ~1 
CMda i!l1(,lo!Tilr.:J. QUtlatj\.Ji!Still"ly 

tmestatdOdiCaò<lfl!lemndc!a 
lri le<Jrocil;l1Prlr>op3t.vadirqw 
unSC!:tordc !"I\RA eslnv,1di11EI· 
menl~l a lirworl!.l:tv:lf11 ol 
projccle de con~li h rlf uf! Prltlll 
!ld'oçat !l la ciwoo lrobilladora. 
atnb rlll<l ideologia. que ono::w..r 
estàperOP.Iin,plonarnent 
"'Cf'eeem necessària l 'entrada 
l!lll 'escenapolít ica d 'una 
lorça~tdef.nld:i com 

a partj'ld'~,defcnsotll 
d'~polítlcaprogressltal in· 
tegradora dels residents d"An
dorrnid'Andorraen i'Elnlpa 
actual", vaor.rrnarolseact<t~r(IO 

l'AM. 

Filosofia d'immigració 

Maycrnt Q!XJ va (~ r qw no es 
l)r9S!l!)taria 3J P,1rl it per 110 w 
arn:k>rrà. va eKp~cnr quo vult 
1'1"6'1'tlresOB I 'AflAque tl3~· 
1itlg~J!llanaciooa!italandorrana 
seran els pruners im¡lufsors 
d'iK).J(!Sl¡llomucJó En rcltYtonoa 
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Rosa Fem:!r i Jaume B11rtumeu. L11 001~ as va rnoslr¡¡r Gn!IC;J ¡.-nl) ta CIOOCIO del nou parl rl 

alesJ,~a~aulesOOFouer.QUOos 
vapreguntarSObreS~aquosta 

l~seríaunpa-trrdolsrpels 
r(l!;iOOnts.elsecrnl~doi"JIRAva 

~(~laut:Ultal óolsprorllO~ 
llOéSdelensarelsrotercssos 
d"trrsQlKIIIIS.SIJ'IÓ{Ielpar.renel 
scuconP.Jrll 

Portaoovabafló¡¡,Fnlf1005Ç 
Bonet. C(l()sclle!' !}IJMr31 (J'UI)Ó 
l..iba< (:ll.es ,.....ra r~trF dcb;:ti OO· 

bro la rc lvindicaciópoliticadè 
r~. tutrienr queel t(Jme 
ldrològicOOl!notllllll'JijOOfl\por 
al:xlrodefar·b set1Se més e~ploc,a· 
don:s.Bonefvaci"quccaiOOfinJ 
QUIJ'I~d'8SQllili'TOilStk.>le<l · 
Sll. " pen¡OO hi ha moltes cs
qt_.-esH.vaateglt' 

fn rateJèncraablcid'hvn· 

íJraDO.Quev<Jest<l!IXlturrrlO 
rr"rCI1laloont redellleòal , Motlosl 
M.:lyom!Vadirqooeispoldresno 
podienbudareleconn09Utlt!s 
seves Ide-es en benelrd d'uns 
Qtmnts potQrJè suposau¡¡ una 
g>'l'U rn.:mrpvlacrO oo la detno· 
CIOCi3. EI5eCrelaridei"A!lAva 
<len~roarqoo!allerr<:lg\rlador'aOO 

liJ ioiDçJnoò éS!lgtrr irrllrl!{llk"KI<i 
d 'una rrloooll;J d"rnlpgroc>Ó, ¡;¡rnb 
unn oborrurllde l.a nDcianalilat 
UlloJinu¡oiJ)I'Oioeçk'l dcl lret)Uin 
dol -mnb un re<j an1en1 \J.IJ()!RI 
equiparable al d'aHres parsos 
~-i ~1 cre:no d'una OC. sa do 
lretxJII. Mayaralvaf(!(l.Jl3C:rlW 
¡¡l!¡responsOO!es~rcsparquo 

llrJ9Uflpreseo!elsiiTJTJQmlliSJ 
l"hO<ad"elabararlalel. • 
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Un treballador de la constnJccló. La Uel substltu'rll a els quotes. 

Bonet creu que la llei 
d'immigració no estarà 
enllestida aquest any 
Afirma que s'ha de medrtar i consensuar 

A.F. R. /F. M. 

""""' de Contlent 

8 consella" liberal, Francesc Bo· 
net. va ITlOStrar ahir a Prada el 
seu convancimtYlt qua la Yei re· 
gr.Jiadofade!airnmigració, qua ei 
Govom s'ha compromès ha ela· 
borar abans da final d'aquest 
any, no estarà enlloslida abans 
da març de l'any que ve. Per Bo
net. 1a mportància i transcmdêo
cia d'aquesta Dei ra necessari que 
l'Executiu la maditl 1 \a consensuï 
amb totes les fOI'CEIS. En aquest 
sentit el politic ft>eraJ va assegu· 

rar qua no creu q..¡e a Andomt 
succeeixi com a Espanya o 
França, on el redac tat final da tes 
lleis d"ootrangeria es va veure in· 
nu·rt pels coollictes socials I al ie
nomen da ta irTYI-.gració a-legal. 

Frarreesc Bonot I.Ombé es va 
relerir ola~ del secretarl 
da l'ARA, Modest Mayoml, ~ 
aquesta Uel esHgui impregnada 
d'UI'le filOsofia d'integr006, I va 
dir al respecte d'això que ta llei 
d'lmrrigració no pot ser integra
dora sinó QUe ha de regular ex
d i..ISivament Mqul entra -4 com 
ho ht- en el pab i res més". • 
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I 24 d'agost de 1997 I 
TEMA DEL DIA 

el Periòdic d' Andorra 
DlrnErge,24d'agostde l997 El 

~~Desena diada 
~l_\,. ~d'Andorra a la UCE 

Clamorosa- d'autoritats 
la diada cn:iorrana ha aconseguit reunir 
representants de bona part de les 
comunitats de residents i de diverses 
esferes de la vida del país. Però hi van 
faltar responsables pdft~s ~ Govern 

Els residents no se senten 
plenament integrats al Principat 
I Així ho van expressar representants 

de les diverses comunitats a Prada I Els impediments per aconseguir la 
nacionalitat dificulten la integració I Els magribins se senten discriminats 

a l'hora de trobar feina i allotjament 

E
lsresidentsesiiMgerS 
consideren que no sa 
sent~deltot lntegmts 
aiPrincipat.segonsv,m 

farsaberahir elsportavotJSdel$5 
comunitats trary;;esa, e~. 
trla!Jiblla i d'angjop6rlants a la 
Dbda .Andorrana de la U!1ÍI!St'Sitat 
catalana d'Estkl (UCEl de Prada 
de Conflent El 8BCI'"etari del Con· 
seti de Residents Espanyols 
(CRE). Modest ~. 1 er re
pr&séntant ae l'Associació do 
Residents Fmncesos {ARFPA), 
..le.lnPujol,vano:Wlcicirenafr· 
marqllEIIa dificljtat a aconsegUr 
tanociormHtatacdorranllésun 
~spt'Jnclpatsobstaclesperata

VOfirla integrnciódelsforarliS. Pu· 
jol vo comentar que el terrl'S que 
requorclx el Govern és rtlllSSil 
larg i "després de 25 anys de 
residència al paf!¡ al fmncilsja 
no té~~ ni ganes d'ln
l&grar·se per viurl!! cOmoda· 
ment". 8 representant de t'AAF
PA també va cons;derar que la 
legiSI8Gió aodon'ana no grottm:a 
res~orçrequarit,jaq.oe~~a 

repudiar ta pròpia nacional!· 
tat". NmateiXIertl)S,Mayora!va. 
denunciar !'actual Llei de Re· 
sidències Passives perquè ~no 
va pensar que els residents 
passius tenen un p<Xter aclqul
siUumés alti que per tant ha· 
Ylenclepagarmés", ivnafegir 
(f.IOara sOO BsanOOrranselsQUi 
s'haurlan dedefrir <Jrrb \M'la PO
sidó . d'integraciótotar• 

Només el 3'io 
no entén 
el català 
WO'II99Hal Ba<iJ, C<Jpdel 

ServO do F't»1ica ÜJ!#iti 
ca. conslder~ que •es e1 
deurecle(sandorTansfa.. 
cililar et coneixement 
delcatolilatsresidents• . 
Bocla va llJUllar ~J.Je as 
callllaroparlantsnohau· 
rlen de C811Yiar d'idioma 
M'tlols6Pv$inta1ocu!OIS, 
jaQl,&, s&gonsl.f'leSe5· 
tod!stíq¡•es de Govern, 
l"'()'''éSel3'1'~a:~cs¡;srso

nesQIJ(l rOOida!x(lllalpais 
noonler1811otç¡!t<lllJ._\.a 
ç¡!pCkltsorvei lingOlslic 
apoS1a. doncs, "pel n<1 

canvi d'idiOfllil- i ~
OOtaqde riW'IIerorQJ8Sia 
pooicióéS "5el"dG::rimi
natort" llll:rnesai<M:rnl 
"t'eroslódelaidentital 
Ungülatica t cuttural 
d'Andorr;rr • . Montseua! 
BadoarYnaelsostr;¡ngers 
petqi.JlJ:Iacinuncstorça 
~endreCI'ca~.ja~ 
aixf •n sttntlran més 
com aeasa". Arnés, Ba
<1iaopuntaqueels resi
dootshaLlriendetelacio· 
nar-s;eamt:len1itatSCU'ILJ· 
rnlsi90Ci81!1, oomara as
soclacionsdeveinso 
g.'\A)Rdeteatre. art>tlli
nailalòaoo""*!ar-saala 
stW<JCOO~rila!llrlgoÏSiica. 

Desmon Alien, president cie 
t'Assodaciód'Arqoparian1sRe
sldents d'Andorra !ESRA), va 
mostrar-se optfljsta sobre ta sl· 
tuació que es viu al Pnnclpal 101 i 
que va irrlcar QUe Andooa és l.ll 
país amb 50 anys d'endarreri
mer~t respecte d'Europa I qua 
~copia els altr!ls estats en lloc 
d'aprendredelsseus em:~ra" 

AlentambévairócorQIJ(l"laln· 
tegració b~r.;ada en taneeeli$1-
tat I11Utua de les diferents cul
tures és beneficiosa~ i, en 
<~QJeSt sentit. va considerar que 
el Goven els hal.ria de tec• més 
et'IC(llll)le,jaqueésnuna co
llll.Wlltat que només aporta di· 
nen;alpais" . 

ELS COL-LECTIUS OPINEN 

D'altrabancia, elpres.odent de 
I'Assodadóde Magribins. Rochod 
Ragl.fg, va ai1Uf1Crar que ~1 sova 
comunitat se sent margrnodu 
pcrquè,segonsvadir , "se'ns 
discrimina al moment dc tro
bar un allc¡tjament o una tei· 
na~ . Raguig tanlbé va crJtic;Jr et 
Ga.wl per~ no facilita l'COSA· 
nyarne-¡t de la 1eogua àrab a tes 
eoootos. totrquevaoróear que 
està d'acord en què r~enentat· 
godelcalolàalavoroo.larllega
OOsooat. • 

v Espanyols 

.Una qüestió de 
voluntat social 

!>1.-~1 !.~._.oc3 rr"4r>~e'.:l3 !a $'NJ preo
O,.;J:-acc f..*)ii>J\'fJ>.'ioe';tjS~til':S~~ 

(~~~'IN'-~!~~~ p<';l' ~f."o'.~'latWJ!'·I)$1» 
't;¡,r,,::,':<'l:~W.•l<'>(,ll:g!P"otY..'t'l'lnp0f~l 

sx:ie:m:c~o1. jao:;.e0:S€'.>1m.~ 

~or.i.iml<>flen ~.¡ }:~ _rr-.;Jfr:.t:il roslú!J:!::, 
e<X l)!l pt::'~ '<'e¡~,;ii'Of,: ~~:K)'j~\1>! ~~.'ffi !"-'lv 

0 

¡.wr~T~~ 8 :t>:¡.'t'«:!':ll:.::.lt ,'1\'\QJo/.,ta oc
m:rilil! ixJJ..:a ~a r~,, ·i·,!J.oo;a 
f~ ~ c.rcoo ~~ ¡il;.~~.f.Xl!li~ CI.IEI 
~{ll'~o() ¡:t:.:tt~::u~ <!'\ll't:'oct'J'r<'.'t'<fs l:'t'lt:'o 
l:'it "';e '1;.~1 rT~'I""'-i ~ ~¡-·j~ ~ 
fila~X:II<il'lr".r:&etftllAAi·.«,li, ;Kll't.111l. 
~tllr..Jc:.-r¡n·,...iol:;q;.,e;:OO!Grb'ltm 

C(l(lo::f(,',!O 00 C'-OO'k-"':.flC~ P<.-:ik3 ® 1:.· 
!(:oS~ <:lJliJ1'%;~>i!l. 

v 
Els ngrup 
que se sent estranger 

C:U001 ~a'fY<ít'Í ~~~ ~i-%1'-.J• 
r-. a:x:ICm\ ~)t\lt.l ~~·.• &1 <m oo
(.i'~~f.«.MX.7--<;!.C1Jilfl!Sr~6tt 

ft-Sfó:..'d.$.si::tl<l<;ló(Mlt>$\AJéW.~i.( 
rr:dta~tlpoc./l..mfu..l;l.h'(.'irulY$.::iÓ 
~,);"ie¡¡ é't~t.:kWI'o!df(:l~a 1-Jr"l~'J... 
!$1d•'f'1()9'&:ió~.ftmoo!-.o$.~,:0Ït.tlldi. 
m ro ccnti:>;F.« m !J!l p.:W'Wrar~f, 

Pu-;k,, o: pro¡.-:c..e d<J OO\'.!l."'.JOOÓ ó:ll 
IVX.~ ¡.f8¡'o:Mll f!O'J-ia fl<.}l'f'.~ W..~D 
~Jd<..i6. 

10a Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

rfants 

nitatque 
'comprensió 

Ajudes de l'Estat pèr 
manca de recursos 

8:& !Xll'ft.o6J.."f oo !"ARrPA, ,-.~~:1: ''"~ a, ::"t;.;;'!IY.Iff ~~'Yn)(l:.irl!'l ~:or.::,kJ,;t«, •l;0 
~\¡pa ~ da 2'2 p;~-1!'1 d'Br.'~l ~'~fi ta ~n~<l irJilg3dó rJ f'Mc?¡:<t l>::i=.«~ zrb 
rroo,:-oon .oo fCi--hó qoo /<OOor:'a ?u de ott"-t:ci:.e de :;p,¡c.; ~~--"~ i l'(.%jo:::C: 
bu:.c$· a(!Ctr4!1Yt-S ~kloos lv'« }J :AA:, ~~'I'Jú!m ~ru...-~ Al>:b:-r!> &o: J;;-~ pe«~ 
~.» i ~Jii>ó'~~o/~¡xi~.,; (1'~~ió~ic.'lt§.!r.'.~<.t,bhK:·: 
QJ~ f:l-X:!ln ~~ ¡;d·loctS.! oow~~. t~"t.l F.~kf zp-.a.-. Q:JI) !'E<ocr!l:i!. 0<3 
~.tr<tql(~ ~{(11(1 A:.~ a~'l(J q.~. rli • 

~i(~).~ Pll&.Jr,~ tGI~OO!m,.,•lr,f->1-

f'YO'll.~liJ. Fls:Jtl>ma,~r,::r-l.-s 
•.)o-~~<l(JJ'lJ~:b'f'<l €»:>a<::crf,Ml;}¡CQr.', 
~4oi<_¡o:)l.l~l;açS~¡ ~{(~~'&®.i 
11') :.:$S ;J'o.-~~r::W.i(\, jo 11-~1 PI) ,-Ql,<~ 

~·xtiml'l'-.'!tY'.titr.l. 

l:!r.tr:t=Ml! .p€!< U)a".l\3''Í'!'Uif:WiaÍ3iJ~ 
;.¡ ff:{f.:e}( t~:~ ~~ ff-.~r;]t'bs j~J 
~$,1(t_'1.1Cf.,:'\t:.?J!~ifoo:'.1<'.iQ(tr~ 

cU'~,r~ó-::!a.r;.-JI,';¡Qfua 
<);.f~::l['¡¡l, 
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Una ¡ornada q 1JG obliga a rneditar 

El problema de 
la integració 

F 
o {WJC\rnl!lflt 0011 dns dam~ OflfQ.l15ta 11\él!l~~a secoó ~ lil 
pb~al\tegraciónornésespol~amDiao.JhefènOOtlil 

lòglc.1001sctetshl..fro<VlsquetotsdemdclOflSaf.Esap..1rtJ 
d'aQ.KIStCOf'lC€PIOt\C!I'WllonCO'T()Ielesmollcsoçnonsexp.:~S~.~OOS 

m ta pmoo.1 ardor! a-ta a la \JrWersltat Cnlalma d'Estiu a Prada que 
voleenseiJUIIIlllaQl.IIISIIemahaper<Wa,~Tl301sigulel 
[J:'ino¡l<ll prrtlloo\11 del pais. Aixt ooctar, ~sense ntegadó oo 
podem constilt.ir \ri paí$ vàlid per 11 tOUIOffi 1 IolS tan d'esl81 
iltllf95SDIS(J101Kf.,eSIJX11SvaQ1mdavMI.AI'eniOOld'aquest 
poblolna~•narepelirlapw!Ua-espoOOnobservas lles 
posicklr\'SdloantstdolaniOSIOIBS{jesOflellons.B~per 
rmagatcle~SOOO'(llerior.F.-gi"ICJilO'arelfuto.fl~.le 
SllllJIOt'oslil<ll mésonY·!f.>~aPocaoosaennetpoclom 

lreuod'ac:¡uaslsplalllei nonls. 
U'lpoljeesdol'nt\..mtu"dódet'hoole.tstroloona 

cl'~nlll'lm<'a. Un me(licnf1)0St pa- factor!lf'IOCeSS8fiS~Josóo 
00 druts quo coot<.)m'Ol ~~ pròpi;J estrvcturn 001 pars. 8 país és la 
SIJ'Nl, per tan•. de toiSBsi'OTles itesdonesqootrabalo1 Ofl el n1111oix 
iquoarrbúi:>61.Jpe¡:xlf1,jesb"çoociallanpossòle~seuprugrós 

NonlOOUllmEII'lt &:<lloScosos podem J)<Jiar ~td'Íf\\~rad'l. 
OJc un rC!òldalt no se smi• ~l\0(,181 ~ tot al p<fs no ens ha cie 

~C.~fl:>glai. Aiols ol:i p.1'iso..'ldelmónels~1snose 
seuton plawnont integmts i teoor1 scnsacló de mar~tal ros que oo 
s'aniXlnal61$r'llvcllsd'iguMal. Oit d ' lll"\iiDUrarTW~era ffnsqtJeel 

oonce¡Jle sociJesprtwitt.iperdamunl dellabo'!llol'acorònk: 
Enolnostre¡'l;)ls,no.rnòrk:arrontCsf;lCi!conlr.mplar l'evoluciÓdol 

problent•.L'h:rOI!UllespectacoJa¡enaisci<lrrersanys.éspara!·lel 
arnbcls~.iSdol)fosperi\a!.Actu<*nenllaOOrro¡J"alias'OOementa 
ilf'l gon menera oo'lll (!ls resi;lor11~. Ens trOOem en lXl p¡is que té t.n"' 
pobt;x:iò lntaior oi seu l)rOp poda o::onómic. Davant d'aql)eSt fet 
..qJOet1.poiCXli11JlfOYartomtléenaltresJ)Sf:lOS-tém69catedrntic 
Marc Carrilo q..rn oiJma IPl "seria anormal pel" la rirtua\ft.at de 
restat democritic constmar que les garanties dels drets socials 
s'apliquen sectorialment en raó de la ~del 
tnJballador". Noahmlala~tdelapi'I'SOf'laésYdeflffass.J'llar 

ablorçaeiCJJO\.W'IIIIg.osende\fi"nontdlltstVI/os Lailtegracióno 
és ussi"niació. ós mdles CtJ3IlS més llf'l a~ 50Cii'll. rx:Mic. tunà 1 
Wltrdl Els p;isos ja no sOn ¡gu;fs QlJll abans i amb axó la iunigradó 
hitéiTIOIIa\IOO'a.S'h.ldeC<l'lVIilrd'acordant:ld i!Yll>S ianble5 
llCNCS necoositals (J.Ie sorgllix1.n &nse la lf'IY11i!1ació Mdorm r\0 seria 
9Qu&ês •pol so rríllorMotluttr sientenemQOOJlleg'aciónovoldlf 
~delllllltCsodaldelaood6lalroc.eptara.si1ólXlflllrinent 
a.itl.lllld'li\SialtrosarrbVISiaalerl.llpaisdefutu"enei(JJSI. 
i'doleditlloiiiCfll, s'tmdepr()()ArC8flllis~ radicals. Aparlir 
d'tiQij os pot r.nna .. ç<v· a pMw" !Tltiançant el dià!og entre tols els 
:;eclors. Si ens ín:¡lislem en posicions l)llfSOI"'IO; només ambarom El 
Otg¡Jii!Za l~lU mena dc pes Homls quo no O'ls COI'ICti"an en&oc. 
Constrt.iflXlOrdroino ll'fllC8f·lo . .aq_.est ései repte 
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Àlvar Valls 

L'esquerra 
Sentir el discurs que el secretari general de l'ARA. 
Modest Mayoral, va fer dissabte a Prada de 
Conllent ern va causar una considerable impressió, i 
suposo que també als altres assistents a l'acte, a 
jutfar pel silenci total, expectant, que es va fer 
durant tato lo seva intervenció. En l'ambient de la 
tOOida aula del Hceu Renouvier surava l'atguri que 
finalment -I feliçment- alguna cosa pot estar a punt 
de canviar en p-ofunditat el panorama porrtic de 
caso nostra. Una anra cosa és estar o no d'acord, 
no ja amb els plantejaments d'una esquerra que 
Matoral va proclamar però no va deftnir -temps hi 
haurà perque quan na.xl el nou parit ho la<>-. Stnó 
amb et que en podriem dir el procediment de 
presentació d'aquesta formació po~t ica que 
indubtablernenl esdevif'ldra una novetat absoluta, ja 
que. si ens hem d'alenlr a les declaracions 
d'1ntenc1011S de la seva veu visible, vindrà a trencar 

ÀlvarVaUs 

Integració 
Encara un bitllet sobre Prada. AQuests dies et 
centre d'atenoó de les reflexions d'estiu s'ha 
desplaçat dc Prada a Jaca, si bé no té res a vrure 
el caràcter del primer d'aquests fòrums, en-.anal de 
ta societat civil i amb I'Gr1ic objectiu de ser una taula 
de retlexions i propostes, amb l'assemblea 00 la 
ciutat aragonesa. més of1Cia6sta i amb més 
capacitat de presa de decisions. Les reflexions I 
propostes de Prada sobre la integració a Andorra 
seran publicades. corn tes de les nou Oiades 
andorranes anterklrs, per la Societat Andorrana de 
Ciències, i se1à llavors. amb et llibre a ta ma. que 
podrem valorar-fes en profunditat. Mentrestant, a 
aqo...ost espectado1 li'n ql.Qden flaixos esparsos, 
profundament conlrodictoris. corn contradiclòria és 
la dinàmica social expressada en lliberlat tJ queda 
un gros duble sobre una afirmaciÓ que va fer en el 
seu text l'absenl representant dels magribins, 
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el sistema \ligert l fins <MJi, caracteritzat per 
t'absència d'idedogies. En aouosta perspectiva, no 
em sembla precisament un encert que sigui LJ1 
ciutadà sense drets polihcs qui sigui l'únic porlaveu 
del projecte d'un partit que no vol quedar-se en un 
hipotètic part~-eunuc o Partit dels Residents -una 
seriosa possibi~tat que la Constilució empararia i 
que podria donar moll 00 joc-. sinó que proclama 
l'objectiu de concórrer a les eleccions. Tothom sap 
que. aneu dell'nón, els partits valen tant pel seu 
programa polític com ¡:d carisma dels seus liders. I 
els Nders de l'esQLJefTa andorrana -els QUe 
efechvarnent podrien ser oleglts i ocupar càrrecs 
polilics- encora són uns dosconeguts. Per 
descomptat -i que em perdoni Malia Rosa 
Ferrer-. no n'hi ha cap dns l'arc paslamentari 
aclual. Els coneixerem i es monifeslaran aviat? 
Aquesl és. justruncnl. el quid de la qüesl ió. 

Rachid Raguig -que tes autoritats els 1'13voo 
dificultat el culte musulmà-, ft queda el ressò d'ufla 
rotunda frase de l'anglès Oesmond Alien - " No 
ens vulgueu integral1-, li QUedo ol dring barroc de 
les paraules de Sicaris -que, només an"b 
Montserrat Badia , van ser eltJnlcs a consideraf la 
ller1gua com a peça dau de ta integraciò--, ~queda 
la rigorosa aplir.m;ió dol mètOde marxista fel per 
Ferran Goya, o t'aiiHu de dades que van 
desonredar· Moria JesUs Lluelfes i Francesca 
Ros. tJ queda. !ambó, el v1atge aJ Paleolític Superior 
que li va aparèixer ta intervenció del també <lbscnt 
Simó Duró. I, planant por damunt de tot, la cettilud 
que. com deia eJ poetn. caminant es fn et cwni. 
encaro que sigu1 de puntotes 1 posposant per a 
temps n'llllors les qüestions més dilicils. Si la llengua 
non'lés va ser el centre do dues rntcrvencions. el 
sistema eseolaJ va ser absent de totes. 
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I ASSOCIACIONS 

La SAC valora bé la diada 
de Prada i agraeix l'interès 
i el suport que ha rebut 
Les conferències es publicaran al final d'any 
M.T.B. 
Andorra la Vella 

L'Associació Andorrana de Cièn
cies. SAC. ha valorat positiva
ment l'experiència d'aquest any a 
la universitat de Prada i ha agraH 
l'interès dipositat tant per part del 
públic en general que s'hi va des
plaçar, com dels conferenciants i 
patrocinadors. Les ponències de 
la diada andorrana, que enguany 
va estar dedicada al tema de la 
immgració, es publicaran gràcies 
a una subvenció del Ministen de 
CtJtura al final d'any, segons ha 
infonnat Àngels Mac, secretàna 
de l'entitat. 

Mac considera que tot i que 
no gaire gent es pot desplaçar a 
Prada per la diada, l'experiència 
és positiva des def moment que 
pennct a Mdorra ocupar un lloc 
en la prestigiosa Universitat Cata
lana d'Estiu. A més, la difusió 
dels continguts a través dels mit
jans de comunicació i la posterior 
publicació. facilita que estiguin a 
l'abast de tothom. Àngels Mac 
també creu que la diada va reunir 
una àmplia representació de sec
tors d 'OPinió del país. El tema de 
la d1ada andorrana es deodeix 
cada any en l'assemblea general 
de l'entitat . on es recullen les pro 
postes dels membres. • 

J3 de setembre de 1997 J 

Àlvar Valls 

Una eina d'integració 
Quan, arran de la Diada Andorrana a Prada. encara 
no està del tot apagat el ressò de les declaracions 
de diversos col·lectius i sectors socials pel que fa a 
les drticultats d'integració al pals, m'han arribat a les 
mans els triptics Informatius que el departament de 
Formació d'Adults del Ministeri d'Educació divulga 
aquests dies, com cada any, en ocasió del 
començament de curs. En honor a la veritat cal dir 
-i no ês la primera vegada que ho dic- que la tasca 
d'aquest departament és una de les opcions més 
perseverants 1 més sòlides que s'ofereixen gratis et 
amore a aquells ciutadans que senten la necessitat 
d'identificar-se amb aquesta terra i que es neguen a 
ser-hi permanentment estrangers: una opció que 
els pot permetre aprofundir els camlns que els han 
de portar a aCOblar-s'hi amb normalitat , sigui quin 
sigui el color del seu passaport. L'oferta va des de 
l'educació bàsica d'adults -orientada a lX'!a mOtora 
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personal en cultura general- flflS als cursos de 
català oral i escrit, que en l'últim quadrimestre del 
curs passat van assolir la xifra de 24 7 alumnes. Una 
gota en l'oceà, però que no per la seva exigüitat ha 
de ser menyspreada. Com s'han de valorar també 
en la seva justa mesura els dos anys de 
funcionament del Centre d'Autoaprenentatge del 
català de la Massana, que pot veure's 
complementat aviat per un nou centre de les 
mateixes caracteristiques al Pas de la Casa. La 
reali tat de la Formació d'Adults és una bona tasca 
que s'ha de reconèixer al Govern i als profeSSionals 
que ta fan possible, i que està cridada a créixer en 
la mesura que la demanda s'eixampli. I 
s'eixamplarà, sens dubte, a partir del moment que 
l'anunciada llei de política lingülstica -que és 
d'esperar que no tingui estrebancs parlamentaris
sigui una realitat operant. 

1 Oa Diada Andorrana a la UCE: La integració a Andorra 

el Periòdic d'Andorra 

L'OPNÓ 

.Jaume- I Semo 
Empresari i experioclista. 

Integració 

.. Ets residents no se senten integrats·' o 
bé "B coHectiu de residents trob? 
drficuft:ats per integrar·se i accedir' a la 
nacionalitat". Són els títols de la premsa 
relerint-se al terna del dia d'Andorra a la 
UCE de Prada. S'hi va posar en descobert 
un dels més greus problemes d' Andon a: 
la integració. La trobada no esclari el tema 
perquè la discrep8ncia d'entcx:aments va 
ser total. Ouè entenen per sentir·se 
integrats uns col-lectius en els quals hi 
hagué absències decisives que es van 
intentar suplir amb uns folis llegits pels 
representants de la Societat Arldorrana de 
Ciències? En l'anterior columna, jo temia 
que llur aportació oblidaria la llengua 
d'Andorra. Anava del tot errat? 

A dir verttat. Unicament Mont:senat 
Badia i Rossend Marsot, Sícoris, 
s'apuntalaren amb el fet de la Dengua com 
alçaprem de la integració. Si algú cità 
l'escola, ho féu com si demanés perdó. 
Les ahres ponències oblidaren llengua i 
cultura pròpies, es reren elogis ensucrats 
de pais acollidor i s'abundà que érem un 
laboratori de cultures, un mosaic adequat 
de multiplicació per a la integració venint 
de tots horitzons. 

A un minúscul país com Anck:>rra. amb 
una llengua i una cultura en perill , 
destxxdats per tots costats, li demanen 
que obri les portes sense que els qui 
truquen facin el més elemental gest per 
integrar·se, ni s'exigeixi ta bona voluntat o 
l'obligada voluntat, que en tots els països 
d'on procedeixen practiquen sense que alli 
llur identitat estigui en perill. 

Es parlà, com sempre, d'enriquiment 
amb una samfaina de cultures. D'acord! 
Però, qui serà el pobre en aquesta 
econ()(T"Va de mercat cultural que se'ns 
proposa, en què, com en l'econòmica. el 
poderós i ric es menja l'humil i pobrissó? 
És a dir, econòmicament em sento 
d 'esquerres i culturalment també. 

Et Govem porta a l'esquena segles de 
dependència i quatre de sobirania.L!U viu. 
ara! És veritat que 25 anys per adqu1rir el 
passaJX)rt, que no garanteix de cap 
manera la integració, són massa. 

Però són mu!titud els residents i 
d'altres amb passaport que tenen 
mancances de bona voluntat i que 
demostren que encara necessiten més 
anys. I ho dic com a resident. ben 
pluricufturalitzat. que no vol veure Andorra 
convertida en un territori desintegrat. 
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10 a DIADA ANDORRANA 
A LA UCE- XXIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

Prada de Conflent 

LA INTE RACI 
A ANDORRA 

Dissabte dia 23 d 'agost a l Liceu Renouvier de Prada de Conflent 

PROGRAMA 

MATi 

• Aspectes socioeconòmics d'Andorra 
Mana Je:sUs Uuelles. geògrafa 1 rwcsllgadora 
• Evolució històrica de la normotlva ap11cablc al fenomen 
immig ratori 
Francesca Ros, geògrafa i lnve5tigadora 
• Aspiracions dels residents magribins 
Rachid Aaguiy, president do l'Associació do Mag ribins 
d'Andorra 
• El poper do la llengua en la Integració 
Montserrat Badia, cap del Sorvm do Polltica Ungüistica 
• Aspiracions dels residents angloparlants 
Dasmond Alien, president de I'As!>Ociacló d'Angloparlants resi· 
dents a Andorra (ESRA). i Maria Rosa Gresa 
• Comunltots mix tes, lntcgmcló i microestats; precau
c ions metodològiques. El cas d'Andorra 
Monlserml Martell , coordinadora do la Cornissió UNESCO 
d'Andofla, en representació de s.:mdrine r~ui 
• Aspiracions dels residents portuguesos 
Joan Gonçalves, president de l'Associació dc Residents 
Portuguesos 
• Andorra, una terra acollidora 
Rossend Marsol. Sícons, gestor adnunistratiu I penodisla 
• Aspiracions dels residents francesos 
Associació de Residents Francesos al Pricipat d'Andorra 
(ARFPA) 
• Ets problemes socials derivats de la no integració. 
Montserrcu Piquó. Coordinadora de d uites 
• Aspiracions dels resident s espanyols 
Modest Mayoral, secretar i d'organització de l'Associació de 

Residents a Andorra (ARA) 
• Els problemes políllcs derivats dc la no integració 
S1mó Dur6, ensenyant i conseller genoral 
Presentació de les publicacions de les Diades 
3a Diada: Lo identitat nacional 
4a D1ada: El futur d'Andorra 
9a Diada: Andorra en el món 
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TARDA 

• Si la Integració és construct iva .. mal ens hem de privar 

d 'un repte tan essencial 
William Danjon, escriptor I galensta 
• Els problemes legals derivnts de Iu no Integ ració 
Un representant del Minisleri de Sill ui i benestar 
• Aco lli da d'tm foraster a Andorra dels anys 50 i evolució 
en l'encaix de In societat del pafs 
Sergi Mas, cu1ista i escriptor 
• La integració en l'empresa 
Mònica Codina, psicòloga 1ndustrial i directorn da gestió i 
desenvolupament hum..1 del Banc Agncol 1 Comercial 
d'Andorra lins al18-7·1997 
• Per un<l integració democràllca 
Ferran Goya, enginyer I columnista de premsa 
• Ob!cctlus de l'Associació dc Doncs Migro nis 
C<1rmen Barbera. metge-anestesista i pmside11ta dc 
l'Associació de Dones Migrants d'AMorra 
• Ln Integ ració en r esplai 
Ramon Rossell. rector de la parròqu1a de Canillo i educador 
(AlNA) 
• Integració i benestar 
Menb:eH Camp, psicòloga clinica 1 pres1donta del Col·legi do 
Psicòlegs d'Andorra 
• Integració I ldenlltat 
Miquel Alls, ensenyant ! conseller general 
• La Integ ració com a valor a la l i del segle XX 
Antoni Morell, lldvocat i oscrlp!or 
• Ponències ll iures 

-,~:~;~ 
\,. ~, 

Organitza: 
Societat Andorrana de Ciències 

Univers itat Catalana d 'Est iu 1997 
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Mini steri de Cultura 
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