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PRESENTACIÓ 

Joandomènec Ros i Aragonès 

Bon dia a tothom, benvinguts a Prada un any més. Celebro que aprofitin aquest 
marc que per a nosaltres és molt interessant. M'agrada que vostès també ho 
trobin així. 

Aquestes jornades, que com cada any hem celebrat, afecten temes d'interès 
per a vostès, per a Andorra, però també tenen interès per a nosaltres. En
guany, en concret, en aquests límits del desenvolupament i el creixement de 
l'economia andorrana, no és diferent el que vostès es plantegen del que s'està 
plantejant la Generalitat de Catalunya respecte a la competitivitat: fins on es pot 
créixer sense anar més enllà del que ens permeten uns límits fins ara molt ete
ris , però que comencen a passar factura, que són els límits de la sostenibilitat; 
fins a quin punt es poden fer certes coses sense tapar, sense trepitjar, si em 
permeten l'expressió, l'ull de poll de la natura. 

És interessant que l'anàlisi d'aquesta temàtica es faci a Prada i per això ma
teix em plau, com he fet algun altre any també, de presentar aquest llibre que 
l'Antoni Pol , l'Àngels Mach i la Societat Andorrana de Ciències tenen a bé de 
preparar amb tota la cura perquè cada any tinguin aquí el resultat de la diada 
anterior; en aquest cas, Andorra i els seus veïns del Sud, vei'ns que també 
formen part d'aquesta multidiversitat. Els resultats d'aquestes jornades segur 
que seran d'aplicació, i que ens serviran per a d'altres coses que a Catalunya, 
a la Catalunya Nord i a d'altres contrades també es plantegen i que, en alguns 
casos, potser encara no s'han adonat que és important reflexionar sobre tots 
aquests aspectes. 
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Ja sé que, pel que veig al programa, tenen molta feina durant tot el dia. Els re
comano que la facin, naturalment, però també que busquin els moments ll iures 

per gaudir del c lima, que aquests dies és força bo, i dels altres plaers, en algun 
cas acadèmic i en altres casos lúdic, que els ofereix la Universitat Catalana 
d'Estiu . Com deia abans, estem molt contents de veure' ls cada any i de propici
ar que es puguin trobar i parlar de temes tan interessants com aquests d'avui . 
Esperem que l'any vinent la cosa es repeteixi i que pugui aleshores presentar el 
resultat d 'aquestes jornades d 'avui. 

Benvinguts i bona feina. Moltes gràcies. 
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PRESENTACIÓ 

Antoni Pol i Solé 

Dins de la continuada i progressiva evolució humana, la globalització és una 

simple fase més. 

La interrelació de tots amb tot, junt amb l'acceleració del creixement provocada 

pels canvis introduïts per la tecnologia, fa que avui es plantegi la necessitat de 

reflexionar sobre la sostenibilitat del model de desenvolupament, sobretot per 

la presència de tres grans contradiccions : el model no és equilibrat ni extensi

ble pel gran consum de recursos que comporta, el model genera desigualtats 

internes en ser clarament competit iu i expansiu deixant enrere els que no se

gueixen, i el model no és durable perquè condueix al col·lapse si no es regula, 

ordena, condueix i limita. 

La 17a Diada Andorrana a la UCE vol parlar-ne avui dia 21 d'agost a Prada de 

Conflent. 

I ho pensa fer cercant quins són els llindars òptims del creixement actual per 

al model de país majoritàriament acceptat i definit pel Pla estratègic i el Pla 

d 'accions elaborats fa uns anys amb un ampli consens social , econòmic i insti

tucional. Quines són les vies o camins per arribar-hi? Es tracta de trobar mínims 

denominadors comuns. 

Coneixem quin és el potencial (poblacional, econòmic, polític ... ) que era capaç 

de gestionar el model tradicional. 
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Som capaços d'esbrinar i proposar quin és el potencial necessari per gestionar 
el nou model i mirar d 'atansar-nos-hi conscientment i decididament i aconse
guir així, si ens hi mantenim pròxims, optimitzar l'aprofitament dels recursos i 
esforços per al progrés sostingut de la societat andorrana? 

lO 

Antoni Pol i Solé 
Representant de la SAC a la UCE 

Univerúrar Cara la na d'Esriu 2004 



ELS ESCOLARS 
COM A REFERENT 
POBLACIONAL I 
LA QUALITAT DE 
L'ENSENYAMENT 

Maria Cinta Pallé i Alís 

Introducció 

L'article 20 de la Constitució d'Andorra defineix que «tota persona té dret a 
l'educació, la qual s'ha d'orientar vers el desenvolupament ple de la dignitat». 
La Llei qualificada d'educació, en el seu article 1, disposa que «tothom té dret 
a rebre una educació bàsica que li permeti desenvolupar la pròpia personalitat, 
formar-se com a ciutadà i participar en el desenvolupament del país''· 

El concepte d'educació té formes i matisos que s'han anat forjant en el decurs 
dels anys. En la seva accepció més tècnica podem dir que és el conjunt de 
pràctiques i activitats amb les quals els grups socials ajuden els seus membres 
a assimilar la cultura. 

L'escola està al servei de la societat per garantir l'educació, i a tal objecte: 
- En primer lloc, ha d'assegurar als nens i als joves un ensenyament de qualitat 

que els ajudi a desenvolupar integralment la seva personalitat. 
- En segon lloc, s'ha de dotar dels recursos humans necessaris (mestres, pro

fessors i altre personal educatiu) per garantir l'assol iment dels objectius de 
les diferents àrees d'aprenentatge i assegurar el compliment de les bases 
psicopedagògiques de l'escola. 

- Finalment, ha d'adequar les infraestructures que han de donar suport i ajudar 
a l'assoliment de l'objectiu general de l'escola, que és formar ciutadans lliures, 
democràtics, responsables, crítics i capaços d'integrar-se en els diferents iti
neraris formatius des d'un punt de vista professional. 
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El creixement important de la població escolar al nostre país als últims anys ens 
ha obl igat i ens segueix obl igant a fer un esforç considerable en la preservació 
de la qualitat de l'ensenyament, que ha de tenir en compte l'increment del per
sonal educatiu i la construcció d'establiments escolars. 

Històric del creixement escolar fins als anys 1980 

Sistema educatiu espanyol i escoles congregacionals 
Tenint en compte la cronologia històrica andorrana, més enllà de les escoles 
dels comuns ja presents al país al segle x1x, el primer sistema educatiu que 
s'estableix és l'espanyol, amb la creació de les escoles congregacionals de la 
Sagrada Família l'any 1882. L'any 1930, aquest mateix sistema amplia la seva 
presència amb les primeres escoles espanyoles, l'any 1962 ofereix els nivells de 
secundària, el1966 s'obre el col·legi Sant Ermengol i el1 968 s' inaugura un nou 
centre de la Sagrada Família, l' Institut Janer. 

Es completa l'oferta educativa del sistema educatiu espanyol amb l'obertura, 
el curs 1999-2000, de l'escola privada Col·legi del Pirineu, que ofereix tots els 
nivells d'ensenyament, des de l'educació infant il fins al batxil lerat. 

Sistema educatiu francès 
L'any 1900, a les diferents parròquies i de forma successiva, s'obren les escoles 
franceses. El 1956 es crea la segona ensenyança amb el curs complementari 
d'ensenyament general. Amb la creació del Lycée Comte de Foix (decret sobre 
les escoles) i el Lycée del Copríncep francès del1982, que assegura l'ensenya
ment secundari obligatori i les diferents modalitats de batxillerat, es completa 
l'oferta educativa d'aquest sistema. 

Decret d'escolarització 
El decret d'escolarització del 10 d'abril de 1981 estableix l'escolarització obli
gatòria i gratuïta des dels 6 fins als 16 anys i també preveu que els nens puguin 
ser escolaritzats a partir de l'edat de dos anys i mig. 
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Creixement de la població escolar a partir dels anys 1980 

Immigració exponencial dels últims vint anys 
La creixent immigració experimentada al nostre país durant els darrers vint anys 
no es limita tan sols a persones adultes: una part important dels nouvinguts 
són menors d'edat. A més de les migracions familiars i de la constitució de 
noves parelles, hi ha els naixements d'infants fills d'estrangers. Aquestes noves 
poblacions s'han d'inserir en les institucions del país, entre les quals destaca el 
sistema escolar. El procés d'escolarització és un dels elements clau a l'hora de 
configurar les modalitats d'inserció social de les noves generacions. A les aules, 
els fills d'immigrants accedeixen a l'aprenentatge de la llengua pròpia del país i 
de les altres llengües que s'utilitzen a Andorra. D'altra banda, la creixent diver
sitat de l'alumnat ens obliga a prestar més atenció a la convivència intercultural 
i a tenir-ne en compte les realitats específiques. 

La població escolaritzada en els darrers vint anys ha experimentat, en termes 
absoluts, una evolució de signe positiu. Malgrat que des del curs 1980-1981, 
en relació amb la població global del cens, ha tingut un signe negatiu, ja que 
ha passat de representar un 20,75 % en aquell curs a un 14,62 % al curs 2001 -
2002, el percentatge és superior a la mitjana europea que representa un 12,98 
% (dades del1991). Podem dir que Andorra se situa en el grup de països amb 
un perfil de població jove. 

Creació de l'Escola Andorrana el1982 
L'any 1982 es crea l'Escola Maternal Andorrana. Fou el fonament d'un sistema 
educatiu propi en tots els nivell de l'ensenyament. L'any 1985 s'inicia la primera 
ensenyança i així gradualment fins a l'any 1995 en què es crea el batxi llerat, 
darrera etapa de l'ensenyament postobligatori. 

Bases psicopedagògiques i plantejament lingüístic 
Les bases psicopedagògiques de l'Escola Andorrana es fonamenten en una 
concepció constructivista dels processos de desenvolupament i d'aprenen
tatge com a marc global per a la planificació educativa. Aquesta concepció, 
a banda dels conceptes claus centrats en un aprenentatge significatiu, en la 
memorització comprensiva i en la funcionalitat del coneixement en els seus 
aspectes més pedagògics, té en compte una intervenció psicopedagògica que 
ens porta al principi d'individualització de l'ensenyament. 
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L' Escola Andorrana s'organitza com una escola plurilingüística, les finalitats de 

la qual han de comportar que, en acabar l'ensenyament obligatori , els escolars 

dominin tres llengües (el català, el francès i el castel là) i que en coneguin una 

quarta, l'anglès. 

Aquest plantejament lingüístic pressuposa una organització complexa. 

-A maternal A (3-4 anys), la llengua vehicular és el català, amb presència a 

l'aula de dos ensenyants de català, mestres tutors. 

-A maternal B (4-6 anys), les llengües vehiculars són el català i el francès i les 

activitats a l'aula s'organitzen amb la presència de dos mestres , un de català 

i un de francès, tots dos tutors. 
-A primera ensenyança (6-12 anys), les llengües vehiculars són el català i el 

francès amb dos ensenyants a l'aula. La llengua anglesa s'introdueix durant 

el segon cicle i la castellana durant el tercer cicle, impartides per mestres 

especialistes. 
-A segona ensenyança (12-16 anys), el tractament de les quatre llengües es fa 

a partir de les àrees de cada llengua amb una dedicació horària de tres hores 

cadascuna. Endemés, l'àrea d'educació artística es vehicula en francès i la de 

ciències físiques i de la natura en castellà. 

-A batxillerat (16-1 8 anys) , les llengües catalana i anglesa són assignatures 

comunes obligatòries per a les quatre modalitats. A banda, es vehiculen altres 

assignatures en llengua francesa i castellana. 

Atencíó a Ja diversitat, diversificació de currículums i itineraris diferents 

Aquestes bases requereixen, a més d 'un treball específic del docent que ha de 

dur a terme les adequacions curri culars individuals per atendre la diversitat dins 

de l'aula, la participació de mestres i professors de suport i de psicopedagogs 

que completen aquesta atenció individualitzada per garantir els processos de 

desenvolupament/aprenentatge de cada alumne. 

Endemés, en els nivells d'educació de segona ensenyança i per donar resposta 

als alumnes que participen de ritmes diferents d'aprenentatge, l'escola proposa 

les aules d'adequació curricular amb diferents seminaris i una metodologia de 

treball per projectes. 
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Aparició del suport informàtic i de les noves tecnologies com a eines d 'ense
nyament 
La util ització de les noves tecnologies i el suport audiovisual i informàtic fo rmen 
part dels materials emprats a l'escola com a eines d'ensenyament per assolir 
objectius. És necessària una inversió important en programes informàtics edu
catius i potenciar les xarxes internet i intranet als centres, per tal de comparti r 
recursos i dotar les aules del material tècnic adequat. 

Repartició escolar per parròquies 
L'anàlisi de la repartició de la població escolar, a 30 de juny de 2001, mostra que 
el 78 % es concentra en tres parròquies : Andorra la Vella, Escaldes-Engordany 
i Encamp. 

Població escolar per sistemes educatius. Any 2001 

Població Sistema francès Sistema espanyol Sistema Andorrà 
Canillo 55,5% 5,5 % 39% 
En camp 26,4 % 20,8 % 52,8% 
Pas de la Casa 48 % 19% 33% 
La Massana 27,6 % 38,4 % 34 % 
Andorra la Vella 50% 37 % 13% 
Santa Coloma 5,1 % 69,8 % 25,1 % 
Sant Julià de Lòria 32,3% 33,5 % 34,2% 
Escaldes-Engordany 34,1 % 31,7% 35,2 % 

Projecció de la població escolar fins al 2010 

Creixement per sistemes educatius 
La Secretaria d 'Estat d 'Educació, Cultura, Joventut i Esports, a fi de planificar 
la futura construcció de centres educatius, ha fet una projecció de la població 
escolar als anys 2004-201 O per als centres de maternal i primera ensenyança 
dels tres sistemes educatius. La projecció de creixement ha estat reali tzada en 
base a les noves incorporacions a maternal bressol, calculant les incorpora
cions mitjanes del període 1997-2003 i aplicant el coeficient de permanència 
mitjà dels últims cinc anys. 
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Sistema educatiu francès : maternal i primera ensenyança 

Centres Curs Efectius 

Canillo 2004-2005 105 alumnes 
2009-2010 158 alumnes 

Encamp 2004-2005 141 alumnes 
2009-2010 118 alumnes 

Pas de la Casa 2004-2005 94 alumnes 
2009-2010 107 alumnes 

Ordino 2004-2005 131 alumnes 
2009-2010 178 alumnes 

La Massana 2004-2005 72 alumnes 
2009-2010 63 alumnes 

Andorra la Vella 2004-2005 494 alumnes 
2009-2010 454 alumnes 

Sant Julià de Lòria 2004-2005 296 alumnes 
2009-2010 331 alumnes 

Escaldes- Engordany 2004-2005 497 alumnes 
2009-2010 454 alumnes 

Total 2004-2005 1.827 alumnes 
2009-2010 1.863 alumnes 

Sistema educatiu espanyol: maternal i primera ensenyança 

Centres Curs Efectius 

Cani llo 2004-2005 
2009-2010 

Encamp 2004-2005 187 alumnes 
2009-2010 142 alumnes 

Pas de la Casa 2004-2005 
2009-2010 

Ordino 2004-2005 
2009-2010 

La Massana 2004-2005 75 alumnes 
2009-2010 64 alumnes 

Andorra la Vella 2004-2005 76 alumnes 
2009-2010 111 alumnes 

Sant Julià 2004-2005 106 alumnes 
2009-2010 88 alumnes 

Escaldes- Engordany 2004-2005 170 alumnes 
2009-2010 135 alumnes 

Total 
2004-2005 617 alumnes 
2009-2010 440 alumnes 
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Sistema educatiu andorrà: maternal i primera ensenyança 

Centres Curs Efectius 

Canillo 2004-2005 95 alumnes 
2009-2010 154 alumnes 

En camp 2004-2005 444 alumnes 
2009-2010 682 alumnes 

Pas de la Casa 2004-2005 88 alumnes 
2009-2010 152 alumnes 

Ordino 2004-2005 81 alumnes 
2009-2010 137 alumnes 

La Massana 2004-2005 318 alumnes 
2009-2010 476 alumnes 

Andorra la Vella 2004-2005 502 alumnes 
2009-2010 660 alumnes 

Sant Julià 2004-2005 251 alumnes 
2009-2010 286 alumnes 

Escaldes-Engordany 2004-2005 640 alumnes 
2009-2010 835 alumnes 

Total 2004-2005 2.419 alumnes 
2009-2010 3.382 alumnes 

Necessitats d'infraestructures 
Amb l'anàlisi dels quadres de projecció d'efectius fins al 2010 s'han fet les re
comanacions següents: 
- Canillo: construcció d'un centre de 400 places per als dos sistemes existents 

a la parròquia, els sistemes francès i andorrà. 
- Encamp: construcció d'un nou centre de 400 places per al sistema andorrà. 
-Andorra al Vel la: construcció d'un nou centre de 400 places per al sistema 

andorrà. 
- Escaldes-Engordany: construcció d'un nou centre de 400 places per al sis

tema andorrà. 

Pel que fa l'augment d'alumnat a segona ensenyança del sistema educatiu an
dorrà, repartit en els tres centres de segona ensenyança de Santa Coloma, 
Encamp i Ordino es preveu que es passi de 659 alumnes el curs 2003-2004 
als 1.020 alumnes el 2009-201 O. S'ha previst la construcció del nou centre de 
segona ensenyança d'Ordino i el d'Encamp, amb una capacitat de 350 alum
nes. D'altra banda, s'hauria de pensar ja en un nou centre al nucli Andorra la 
Vel la/Escaldes-Engordany. 
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Pel que fa al batxillerat, i tenint en compte la nova obertura de la modalitat de 
batxillerat artístic i de la comunicació que s'ha obert enguany, cal fer previsions 
per a més enl là del 2010. 

Conclusió 

Després d'analitzar aquest cre ixement de la població, cal destacar els punts 
següents: 
- En primer lloc, un augment important dels efectius del sistema educatiu an

dorrà, una estabi lització del sistema educatiu francès i una minva del sistema 
educatiu espanyol pel que fa a la seva opció pública. 

-En segon lloc, que l'Estat ha de preveure una important inversió en matèria 
d'infraestructures i equipaments escolars per donar cabuda al nombre elevat 
d'alumnes que, segons les previsions, s' incorporaran d'aquí al 2010. 

- Finalment, un augment important de contractacions de mestres, professors i 
altre personal educatiu per garantir les bases psicopedagògiques de l'escola 
i el plantejament lingüístic i, en definitiva, complir les disposicions de la Llei 
d'educació, de la carta magna del país i assegurar la qualitat de l'ensenya
ment públic. 

18 

Maria Cinta Pal lé i Alís 
Ensenyant i directora del Departament de l'Escola Andorrana 
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LA DISPONIBILITAT 
DE RECURSOS 
ENERGÈTICS: 
L'ELECTRICITAT 

Martí Salvans i Abetlla 

Evolució històrica de l'electricitat a Andorra 

L'electrificació a gran escala del Principat va començar durant la dècada dels 
anys trenta. 

El gràfic següent mostra l'evolució durant els últims setanta anys de la produc
ció pròpia, el consum global del país, les importacions i les exportacions. 

600 GWh 

500 GWh 

400 GWh 

300 GWh 

200 GWh 

100 GWh 

OGWh 
1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 2004 

- Producció - Exportació - Importació - Consum 
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- El consum ha experimentat un creixement sostingut durant tot aquest perío
de, amb una acceleració els últims quinze anys. 

- La producció d'origen hidràulic està estancada als voltants dels 95 GWh, 
depèn essencialment de la climatologia i representa actualment poc més del 
17 % del consum. Aquesta producció era energia de base fins a principis dels 
anys 1970, és a dir, que podia subvenir a les necessitats globals del país, però 
s'ha convertit posteriorment en energia complementària. 

-Les importacions s'han multiplicat per un factor superior a 30 entre l'any 1972 
i les previstes per a l'any 2004. 

Distribució del consum 

Es diferencien dos grans segments de clients : el segment residencial, és a dir, 
els habitatges unifami liars o plurifami liars, i el segment econòmic, que agrupa 
totes les activitats econòmiques, com els sectors primari, secundari , terciari i 
l'enllumenat públic. 

El sector residencial ha viscut aquests últims anys un fort increment, si es com
para el consum amb la població resident al país (dades extretes del Butlletí de 
conjuntura econòmica i de l'Anuari estadístic 2003). Aquest fet és un indicador 
de benestar i prové d 'un increment del nombre d'aparells utilitzats a les llars i 
de la durada de la seva utilització: televisors, ordinadors i electrodomèstics en 
general. 

En el cas del sector econòmic, el creixement ha estat molt més elevat durant 
el mateix període de 10 anys: s'ha incrementat en un 66 %. En aquest cas, es 
podria parlar d'un indicador de desenvolupament econòmic. 

Convé afegir que, a més d'aquestes dades estadístiques anyals, l'observació 
del consum i de la producció durant un any posa en evidència un factor esta
cional molt important. Quan més energia es precisa per al consum, és a dir, en 
els mesos d'hivern, menys disponibilitat d'aigua hi ha. 

Aquests importants creixements del consum, tant residencial com professional 
o industrial, fan que la xarxa de transport que connecta el Principat amb França 
i Espanya s'aproximi actualment a la saturació. Per aquest motiu, cal trobar 
solucions per tal d'assegurar el consum futur en energia elèctrica. Aquestes 
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solucions poden ésser de tres tipus: construcció de centrals de base, fonts 
d'energia alternatives o ampliació de la xarxa de transport. 

Centrals d'energia de base 

La central actual, amb una producció del 17 %del consum, aprofita gran part 
de les aigües de la vessant oriental del Principat, però no és actualment una 
font d'energia de base. La construcció de dues centrals suplementàries, pre
vistes per FHASA en els anys 1930, permetria augmentar aquesta capacitat. El 
cost actualment prohibitiu d'aquestes obres i el seu termini d'execució, junta
ment amb el gran increment anyal del consum, fan que, un cop acabades, la 
situació de dependència energètica seria comparable a l'actual, a banda del 
gran impacte ecològic en els nostres rius. 

Altres fonts d'energia de base les constitueixen les centrals , tèrmiques o nu
clears. Problemes tècnics de refrigeració i dificultats d'aprovisionament en 
combustible, a banda de l'impacte mediambiental, fan aconsel lable abandonar 
aquesta via. A més, l'únic canvi amb la situació actual seria convertir la depen
dència en energia elèctrica en dependència en matèria prima combustible. En 
realitat , Andorra és deficitària en fonts pròpies d'energia de base. 

Fonts d'energia alternatives 

Existeixen diverses formes de produir electricitat amb fonts d'energies dites 
netes, renovables o ecològiques: energia solar tèrmica o fotovoltaica, energia 
eòlica, minicentrals de producció hidràulica, incineració de residus urbans, co
generació, etc. Totes aquestes i altres fonts alternatives d'energia elèctrica, a 
banda del cost mediambiental que podrien suposar, tan sols permetrien incre
mentar la producció pròpia actual en un 50 % com a màxim, amb la qual cosa 
no es resoldria el problema de dependència energètica. A més, el cost del kWh 
produït amb aquests sistemes és actualment molt superior al cost del kWh im
portat, amb la qual cosa, paradoxalment, voler tenir una major independència 
es traduiria en un cost més elevat per als usuari s. Cal precisar que, a l'estranger, 
molts d'aquests sistemes disposen de subvencions per tal de fer- los competi
tius. Malgrat això, diversos projectes estan en fase d'estudi, i la incineració de 
residus urbans en fase de realització. 
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Ampliació de la xarxa de transport 

Per aquests motius, FEDA aposta actualment per unes modificacions en pro

funditat de la xarxa de transport, per tal d'assegurar el consum del país per a 

les pròximes dècades. 

La xarxa actual està constituïda per dos trams separats, l'un que prové d'Adrall 

i l'altre de l'Hospitalet. L'energia arriba a la tensió de 110 kV, de França o d'Es

panya, però mai dels dos costats alhora. La potència de la doble línia espanyola 

és de 150 MW, i la de l'única línia francesa de 114 MW. La potència necessària 

en el futur per garantir el subministrament d'Andorra és d'uns 400 MW, tant 

de França com d'Espanya. La nova xarxa ha de permetre, amb relativament 

poques modificacions de traçat, aquest increment de potència. L'energia dis

ponible un cop realitzada aquesta obra permetrà a una població de 150.000 

habitants disposar del mateix consum anyal que els països europeus més des

envolupats, i a la meitat de les llars disposar de calefacció elèctrica, amb la 

consegüent disminució de pol·lució. 

Medi ambient: impacte local vs. impacte global 

Les fotografies següents mostren, la primera, unes torres d'alta tensió a les nos

tres muntanyes, i la segona, una galeria tècnica transitable al centre d'Andorra, 

per la qual passen les mateixes línies soterrades. A la pregunta de quina 

d'aquestes dues instal·lacions provoca el més gran impacte mediambiental , la 

resposta possiblement majoritària dels assistents serà la de les línies aèries. 
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Analitzem, però, el cost d'aquestes obres per cada cent metres de llargada 
aproximadament. D'una banda, uns quants metres cúbics de formigó, una torre 
d'una tona de ferro, tres trams de cable d'alumini, uns deu viatges de camió per 
portar aquests materials des de l'estranger fins a peu d'obra, i unes quantes 
rotacions d'helicòpter, a banda del treball humà. De l'altra, cent vegades més 
tant de formigó com de ferro, uns cables amb aïl lant de dimensions molt més 
grans, centenars de viatges de camió, etc. En resum, l'obra soterrada té uns 
costos tremendament superiors als de l'obra aèria. Aquests costos no són res 
més que el reflex del còmput d'energia que ha estat necessària per a la seva 
realització. Aquesta obra soterrada ha precisat de molta més energia, proba
blement d'origen tèrmic o nuclear, amb el consegüent major impacte mediam
biental global del planeta. 

Quant al medi ambient, la línia aèria té un impacte global reduït, i un impacte 
visual fort localment. La línia soterrada té un impacte local fluix, si es troba en 
una via de comunicació existent, però un impacte global fort, encara més si es 
pretén soterrar una línia en una zona muntanyosa. La resposta correcta a la 
pregunta feta inicialment seria que, de les dues instal·lacions, la que representa 
el més gran impacte en el medi ambient és la línia soterrada. Convé sempre 
tenir present que avui dia qualsevol activitat humana constitueix una agressió 
al medi ambient i, per tant, com més reduïda sigui aquesta activitat, menor en 
serà l'impacte. 

Conclusió 

L'important creixement econòmic d'Andorra d'aquestes últimes dècades pot 
fer tornar obsoleta la xarxa de transport d 'electricitat i podria fer peril lar el sub
ministrament del consum si no es prenen mesures amb rapidesa, però també 
amb seny. 

Qualsevulla instal· lació que es faci tindrà el seu impacte, més o menys impor
tant, i valorat de forma diferent per part dels diversos components de la nostra 
societat. L'energia elèctrica que prové de l'estranger és una energia neta i tan 
sols podem retreure-li l'impacte visual local de les torres d'alta tensió. Ampliar 
la xarxa de transport és l'única forma d'atendre l'important creixement de la de
manda en energia, sense deixar d'estudiar fonts d'energia complementàries. 
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L'única energia que no pol·lueix és l'energia que no es consumeix, i per aquest 
motiu una de les preocupacions de FEDA és la racionalització del consum, en 
la qual cosa s'està treballant mitjançant campanyes publicitàries. Finalment, i 
amb un xic d 'exageració, es podria dir que quan s'encén un llum o es connecta 
algun aparell elèctric a Andorra, en algun lloc de l'estranger entra en funciona
ment una central, sovint tèrmica o nuclear, amb la consegüent pol·lució global. 
Com es diu aquí a la Catalunya Nord: «On ne fait pas d'omelettes sans casser 
des oeufs•• . 

Martí Salvans i Abetlla 
Director administrau i financer de FEDA 
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PRESENT 
I FUTUR 
DELACASS 

Joaquima Sol i Ordis 

Introducció 

L'any 1968 es va instaurar el sistema andorrà de seguretat social amb la crea
ció de la CASS com a òrgan administrador del sistema. A Andorra aleshores hi 
havia 18.000 habitants. 

Els reglaments que el Consell General i els coprínceps van aprovar l'any 1966 
són vigents pràcticament en la seva totalitat. 

El sistema andorrà de seguretat social és d'afiliació obl igatòria per a tots els 
treballadors assalariats i té caràcter voluntari per a aquelles persones que exer
ceixen activitat per compte propi o bé per a aquelles altres que no exerceixen 
cap activitat laboral , sempre que resideixin a Andorra. 

El règim de seguretat social comprèn dues seccions: 
- Secció ve llesa 
- Secció malaltia 

Cada una d'aquestes seccions té els seus ingressos propis i ha de mantenir el 
seu equilibri independent. 

Dades generals 
L'evolució econòmica d'Andorra durant aquests darrers 35 anys ha estat es
pectacular i ha anat acompanyada d'uns canvis demogràfics significatius. Així, 
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si a Andorra l'any 1968 no s'arribava als 18.000 habitants, aquesta xifra es va 
duplicar l'any 1980 i actualment la població s'ha quadruplicat i ha passat a 
72.000 habitants. 

L'evolució del nombre d'assegurats a la CASS també ha estat significativa. 

Nombre 
d'assalariats 

Nombre de no 
assalariats 

Nombre de 
pensionistes 

Nombre de 
beneficiaris 
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1995 

27.316 

2.792 

5.105 

22.679 

Evolució assegurats i benefi ciaris 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

28.071 29.087 30.787 32.587 34.494 36.193 

2.718 2.753 2.691 2.593 2.528 2.446 

5.408 5.731 6.067 6.348 6.680 7.039 

22.698 22.739 22.938 23.186 23.211 23.201 

5.00: L::::::::=:=:=~~;;;;;;;;~___j 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2002 

37.515 

2.315 

7.296 

23.494 

- Assalariats - No assalariats - Pensionistes - Beneficiaris 

2003 

39.372 

2.318 

7.701 

23.757 

El nombre d'assalariats continua creixent. La mitjana de l'any 2003 ha estat de 
39.372 assalariats, que representa un augment de 4,95% en relació als 37.515 
assalariats de l'any 2002. El salari mig també creix en un 4,78%, essent l'any 
2003 de i .453,95 eu ros mensuals. 

El creixement del nombre de pensionistes ha estat d'un 5,56%, arribant l'any 
2003 a 7.701 pensionistes. 
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El nombre de beneficiaris ha crescut l'any 2003 en un 1,12 %: en l'actualitat són 
23.757. 

El creixement del nombre d 'assalariats des de l'any 1995 fins al 2003 ha estat 
d 'un 44 % i el dels pensionistes d'un 51 %; únicament el nombre de no assala
riats s'ha reduït en un 17 %. 

El nombre de pensionistes creix més que el nombre d 'assegurats. Així cons
tatem que, si l'any 1995 la re lació d'actius vs. passius era de 5,89, l'any 2003 
aquesta relació és de 5,41 i es preveu que vagi disminuint en els propers 
anys. 

La branca malaltia 

Els aspectes més remarcables de la nostra assegurança malaltia són els se
güents: 
-Cobertura de les despeses mèd iques, dins els límits establerts per les tarifes 

de responsabil itat i amb lliure elecció del prestador: 
a) Despeses de medicina general i especial (75 %). 
b) Despeses de farmàcia (75% dels preus de venda al públic). 
e) Despeses d'hospitalització (90 %). 
d) Despeses d'odontoestomatologia, òptica, ortopèdia i pròtesi (75 %). 
e) Despeses de trasl lat san itari (75 %) . 
f) Despeses de protecció maternal (100 %). 

-Quan les prestacions han estat orig inades per un accident de treball , l'afil iat 
té dret a percebre el 100 % de les prestacions d'acord amb les tarifes de 
responsabilitat de la CASS. 

- Quan es produeix un atur de trebal l per baixa de malaltia es paga a l'assegu
rat a partir del quart dia de l'in ici de l'atur. El primer mes la prestació de salari 
equival al 50 % del salari de l'assegurat i els mesos següents la prestació és 
d'un 66,66 %. 

- Les persones que pateixen una invalidesa, si compleixen els requisits esta
blerts pels reg laments de la CASS, gaudeixen d'una pensió que es calcula en 
funció de la causa de la inval idesa, del seu grau i del salari de l'assegurat. 

-També existeix una prestació de capital de defunció. 
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La despesa de la branca malalt ia l'any 2003 ha estat de 73,7 mi lions d'euros, 

i els ingressos de 74 milions. El creixement de les despeses en relació a l'any 

2002 ha estat d'un 11,9 %, i el dels ingressos d'un 9,9 %. 

L'any 2003 es van pagar 537.000 fulls de prestacions. 

Ingressos i despeses de la secció malatia general i complementària 
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- Ingressos - Despeses 

De l'anàlisi de l'evolució de les despeses de la branca malaltia, n'observem que 

en vuit anys les depeses corresponents a les prestacions de reembossament 

han augmentat un 111 %, les prestacions de salari un 154 % i les corresponents 

a la prestació d'invalidesa un 62 %. La despesa en euros per assegurat i any 

s'ha incrementat en un 50 %. 

L'augment dels ingressos per cotitzacions en aquest mateix període ha estat 

d'un 97 %. 

La secció malaltia es troba en una situació d'equi libri, però l'escenari sanitari es 

troba en un procés de canvi . No ens trobem en una situació tan critica com la 

dels països veïns , però és necessari plantejar-nos noves actuacions i mesures 

per assegurar la viabi litat de l'assegurança malaltia. Les perspectives a mitjà 

termini són d'un fort creixement de la despesa i un feble creixement de les 

cotitzacions. 

Actualment, la branca malaltia és bàsicament un simple organisme de paga

ment per prestacions que s'organitzen de forma autònoma per l'assegurat. 
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Evolució despeses branca malaltia 

1995 1996 1997 1998 

Prestacions reembossament (milions eu ros) 22,53 25,77 26,28 30,07 

Nombre d'assegurats (N) 35.153 36.197 37.571 39.545 

Consum mitjà (CM) 369,54 409,26 382,83 411 ,28 

Preu mitjà (PM) 1,73 1,74 1,83 1,85 

Despesa en euros per assegurat i any 641 712 701 761 

Pagament CHA 6,38 7,34 7.70 9,24 

Prestacions de salari (milions euros) 6,03 6,71 7,51 8,40 

Nombre d'aturs (N) Malalt, AT. mater 8.952 9.544 10.254 10.788 

Dies/atur (O) 36,10 36,20 36,20 36,76 

Preu mitjà/dia (P) 19,56 20,28 21,04 22,11 

Dies pagats/dies atur / DF) 0,9531 0,9576 0,9560 0 ,9579 

Invalidesa 4,08 4 ,38 4,74 4,93 

Nombre mensual de pensions (N) 893 923 961 987 

Import mitjà (IM) 381,28 395,32 410,84 416,56 

Capital defunció 0,12 0,17 0,11 0,20 
- - -- L__ _ __ 

1999 2000 2001 2002 2003 

31 ,58 34,59 38,40 43,261 47,736 

41.528 43.701 45.678 47.127 49.392 

416,96 423,73 446,22 470,17 488,63 

1,82 1,87 1,80 1,95 1,98 

759 792 803 917 966 

9,60 10,77 11 ,65 12,90 14,78 

9 ,50 10,41 10,69 12,934 15,367 

12.659 12.852 12.852 14.553 14.766 

34,36 35,40 35,40 36,62 39,53 

22,65 23,34 23,96 26,00 27,74 

0,9643 0,9808 0,9808 0,9335 0,95 

5,15 5,37 5,75 6 ,028 6,636 

1.020 1.067 1.111 1.154 1.230 

420,95 418,99 430,10 435,31 449,57 

0,16 0,16 0,24 0,183 0,201 



Propostes de futur 
És lògic que la despesa de la secció malaltia creixi, però aquest creixement ha 

de ser la conseqüència d 'una mi llora de les prestacions de la CASS o d'altres 

causes naturals com és la de l'envelliment de la població. Hem d'evitar la dilapi

dació dels recursos, així com els abusos que puguin existir, introduint mesures 

de racionalització i d'estalvi que evitin despeses innecessàries i fraus, sense 

afectar el nivell de cobertura actual del sistema. Per aquest motiu, la CASS 

augmentarà els controls administratius i mèdics. 

Amb l'objectiu d'optimitzar els recursos i millorar el sistema de reembossament, 

l'any 2005 s'implantarà una targeta CASS, que permetrà simplificar i abreujar 

el procés de reembossament dels fu lls de prestacions mitjançant un sistema 

electrònic. 

La implicació de les institucions, dels professionals de la salut i dels assegurats 

és necessària per mantenir el sistema actual de l'assegurança malaltia. 

La branca vellesa 

La normativa que regula la CASS no defineix explícitament si es tracta d'un 

sistema de repartiment o d'un sistema de capitalització. Actualment, el règim 

és mixt. Una part del sistema es basa en el repartiment: 

- Pensions mínimes de vellesa, que garanteixen 5.000 punts de jubilació a totes 

aquelles persones que compleixen els requ isits establerts a l'article 41 del 

Reglament tècnic de la CASS. 

-Pensions d 'invalidesa passades a vellesa (a partir dels 60 anys). 

- Pensions de reversió: de viduïtat i d'orfenesa. 

Una altra part es basa en el sistema de capitalització de la forma següent: ca

dascú té una pensió directament proporcional als punts que ha adquirit durant 

tota la seva vida laboral , sense limitacions ni de màxims ni de mínims, tant pels 

punts com pels períodes cotitzats. 

El rendiment dels punts adquirits pels assegurats l'estableix l'article 2 del Re

glament d'aplicació núm. 14 de la CASS i és d 'un 15,625 %. Aquest rendi

ment es va fixar considerant que l'esperança de vida mitjana se situava en 71,4 
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anys. Aquest factor de conversió és particularment generós, i obsolet al mateix 
temps, ja que l'esperança de vida avui supera els 80 anys. 

Actualment, el valor del punt de venda és d' 11 ,33 euros i el del punt de compra 
és de 1,77 eu ros. 

La cotització obligatòria de la branca jubilació per als assalariats és d'un 8 % 
(classe A), i existeix l'opció de cotitzar un 2 % o un 4 % suplementari (c lasses 
8 i C) . Els cotitzants no assalariats o voluntaris poden escol lir entre 5 classes 
de vellesa (A, 8 , C, D i E) i poden adquirir mensualment 8, 10, 12, 16 o 24 punts 
de vellesa. 

Una persona que ha cotitzat durant 40 anys en la classe A, cobrarà una pensió 
del 50 % del salari mitjà que ha tingut durant la seva vida laboral, els que han 
cotitzat en la classe 8 cobraran un 62,50 % i els de la classe C un 75 % 

El nombre de punts adquiri ts per tots els assegurats, fins al desembre del 2003, 
és de 97 milions de punts. D'aquests 97 milions, 79 corresponen als assegurats 
actius a Andorra i a aquelles persones que han cotitzat a la CASS en algun 
moment i que per tant han comprat punts, però que al desembre del 2003 no 
exerceixen cap activitat ni són pensionistes. De la resta de punts, 13 milions 
corresponen als punts adquirits pels pensionistes i 5 milions són els punts ad
quirits per persones ara ja difuntes. 

D'altra banda, la CASS està pagant als pensionistes 18 milions de punts, import 
superior a l'adquirit pels pensionistes. Aquesta diferència correspon bàsica
ment a les pensions mínimes pagades als pensionistes que s'han beneficiat 
d'un important component de redistribució, així com a les pensions d'invalidesa 
passades a vellesa i a les pensions de reversió. 

També cal fer constar que les peculiaritats del sistema andorrà fan que la ma
joria de persones que han adquirit punts de vellesa no siguin actius. En l'actu
alitat , la CASS té oberts 152.1 55 expedients, dels quals 92.453 corresponen a 
persones amb punts adquirits i que no són actives ni pension istes. 
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En el quadre següent es reflecteix l'evolució de la branca vellesa. 

Ingressos i despeses de la secció vellesa 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

- Ingressos - Despeses 

D'una primera anàlisi pot semblar que les reserves que té acumulades la CASS 

són suficients per fer front als seus compromisos. Tenint en compte que a ban

da dels actius de la CASS hi ha un important nombre de passius, corresponents 

als drets que estan adquirint tots el cotitzants, la situació no és tan favorable. Si 

considerem que la CASS està en un règ im de capitalització, veiem que el fons 

acumulat és insuficient per cobrir els compromisos de pagament de pensions. 

El sistema disposa de reserves, però manca de solvència a termini mitjà, se

gons consta en la projecció actuarial realitzada els anys 1996 i 2001 per BBVA 

Consultores. Segons aquest estudi, si es continua amb el sistema actual, l'any 

2013 els pagaments als pensionistes seran superiors als ingressos per cotit

zacions de vel lesa i l'any 2037 els pagaments equivaldrien a quatre vegades 

l'import dels ingressos i deixaria d'haver-hi la reserva mínima necessària per fer 

front als pagaments de les pensions. 

Hi ha qui opina que, malgrat els augments de la despesa dels darrers anys, el 

sistema de seguretat social no ha de tenir problemes financers que en demanin 

un replantejament del funcionament o de les formes de finançament. Entenem 

que això seria cert en el cas que es considerés que el sistema és de reparti

ment, ja que la base d'aquest sistema són les transferències intergeneracionals, 

és a dir, que els actius d'avui paguin cotitzacions per finançar les pensions dels 

jubilats actuals, a canvi de la promesa que els actius futurs paguin les seves. 
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Vellesa (principal + in/vell) 

Nombre mensual de pensions / N) 

Import mitjà (IM) 

Viduïtat 

Nombre mensual de pensions / N) 

Import mitjà (IM) 

Orfenesa 

Nombre mensual de pensions / N) 

Import mitjà (IM) 

Evolució despeses branca vellesa 

1995 1996 1997 1998 

14,80 16,33 17,70 19,21 

3.570 3.845 4.1 13 4.400 

350,60 353,92 358,65 363,91 

1,38 1,54 1,78 2,00 

739 806 890 965 

155,40 160,10 166,88 172,50 

0,02 0,03 0,03 0,04 

129 134 146 156 

17,35 17,79 19,52 21,07 

1999 2000 2001 2002 2003 

20,63 22,00 23,89 25,405 27,473 

4.626 4.871 5.1 14 5.310 5.626 

371,60 376,40 389,20 398,60 406,93 

2,27 2,64 3,10 3,462 3,829 

1.058 1.178 1.319 1.419 1.528 

179,26 187,02 195,98 203,40 208,84 

0,04 0,05 0,05 0,054 0,054 

160 166 174 169 176 

22,91 25,13 25,04 25,73 25,76 



Voler mantenir un sistema de pensions basat principalment en el repartiment, 
pot significar posposar-ne la fal lida, de la mateixa forma que si es tractés d'un 
crèdit bancari intergeneracional . 

Propostes de futur 
Per garantir la viabi litat del sistema de pensions, entenem que és necessari 
efectuar modificacions en la legislació de la CASS que incloguin, entre d'altres, 
els aspectes següents: 
- Afiliació obligatòria amb caràcter general per tal que el sistema tingui major 

estabilitat i perquè entre tots els afil iats es contribueixi a suportar els elements 
de red istribució. 

- Establiment d'un sistema de pensions basat principalment en la capital ització 
i repartiment només en els casos de pensions d' invalidesa passades a vel lesa 
i en pensions de reversió. 

- Actualització progressiva del factor de conversió del valor de compra i el de 
venda dels punts d'acord amb l'esperança de vida, que avui supera els 80 
anys, augmentant el tipus de cotització per tal que en el futur no es redueixi la 
taxa de substitució de la pensió de jubilació respecte del salari en actiu. 

- Establiment d'uns períodes mínims de cotització. 
- Modificació del sistema d'atorgament de pensions de reversió, tant per les de 

viduïtat com per les d 'orfenesa. 

Conclusió 

Els canvis demogràfics han incidit de forma substancial en el sistema de se
guretat social andorrana, especialment en el sistema de pensions de ve llesa, i 
és evident que es fa necessari un canvi legislatiu per tal d'adaptar la normativa 
de la seguretat social a l'Andorra d'avui i poder garantir la viabi litat econòmica 
i operativa d'un sistema que ha funcionat satisfactòriament durant molts anys, 
però que cada cop mostra més limitacions. 

L'avantprojecte de llei que el Govern ha redactat preveu mesures a fi de donar 
solució a les qüestions plantejades i és desitjable que aquest text, amb les 
mil lores que cregui convenients el Consell General, s'aprovi i que en els millors 
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terminis puguem disposar d 'una nova legislació que permeti preservar un siste
ma de seguretat social de qualitat com el que hem tingut fins ara. 

Joaquima Sol i Ordis 
Economista i directora general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
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PRINCIPIS PROGRAMÀTICS 
EN TEMÀTICA AMBIENTAL 
DEL CENTRE DEMÒCRATA 
ANDORRÀ PER A UN 
BON ORDENAMENT I 
CREIXEMENT DEL PAÍS 

Antoni Riestra i Gonzàlez de Ubieta 

Introducció: la Constitució, la llei marc 

El14 de març de 1993, i per primer cop en la seva història, el Principat d'Andorra 
es donava una Constitució. Dos articles d'aquesta carta magna són part icular
ment interessants de cara a la temàtica que avui ens reuneix: el creixement i la 
sostenibilitat. 

L'article 1.1 , que estipula que «Andorra és un Estat independent, de Dret, De
mocràtic i Social ••, és a dir, un estat subjecte al dret, basat en la sobirania po
pular i compromès en la promoció del benestar de la societat, especialment 
dels sectors menys afavorits. Només podrem gaudir d'estabilitat política i de 
sostenibilitat si els poders públics conformen la societat a través de la seva par
ticipació a la producció i a la distribució de béns, tot i assegurant determinats 
serveis o prestacions que garanteixin als ciutadans un determinat mínim vital. 

I l'article 31 , que precisa que l'Estat té la funció de «Vet llar per la util ització racio
nal del sòl i de tots els recursos naturals amb la finalitat de garantir a tothom una 
qualitat de vida digna i de restablir i mantenir, per a les generacions futures, un 
equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra, i de defensar la flora i 
la fauna autòctones». 

És clar que la intenció de la Comissió Constituent era fer d 'Andorra un país 
modern i respectuós amb el medi ambient. Per això, i a més d'altres obl igaci
ons generals imposades als poders de l' Estat, va preveure el respecte al medi 
ambient en benefici de tothom. 
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Deu anys després de l'aprovació de la nostra Constitució, però, ens trobem 
amb un buit alarmant quant a legislació ambiental i a normativa social, donada 
la gran reticència que hi ha hagut a legislar en aquestes matèries, i podem dir 
que l'eina legislativa més important, quant a la regulació i a l'ordenament del 
territori, és a dir, al nostre creixement, és la Llei del sòl, una llei molt discutida i 
criticada, a la qual hem d'afegir altres instruments de tipus reg lamentari . 

Desenvolupament urbanístic 

Si parlem de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de de
sembre de 2000, més enllà de la unanimitat a creure que el país s'havia de 
dotar d'una llei en aquest sentit, direm que la que fou finalment aprovada no 
respon a les finalitats recol lides en el seu preàmbul ni en la Constitució. El seu 
art iculat incorpora aspectes perjudicials per a un desenvolupament harmoniós, 
equil ibrat i sostenible, i provoca, a curt, a mitjà i a llarg termini efectes directes i 
indirectes nocius per a aquest desenvolupament. És per això que apostem per 
la seva modificació encara que caldrà ser molt prudents i aglutinar el màxim 
consens possible per modificar una llei decisiva i clau per al nostre creixement 
i el nostre futur. 

El nostre cre ixement urbanístic ha passat de ser moderat i d'estar en mans de 
gent del país amb l'únic objectiu de crear un patrimoni familiar a ser galopant 
i trobar-se en mans de promotors immobil iaris que canalitzen grans quantitats 
de diners incerts i que fan del concepte de valor patrimonial un simple valor 
mercantil. La Llei del sòl no ha sabut frenar aquesta dinàmica i s'ha acontentat 
a acompanyar-la, sense canviar- la ni adaptar-la al que realment volem o neces
sitem. 

Recordem, d'aquesta Llei i de les seves circumstàncies d'aprovació, que va ser 
promoguda per una majoria parlamentària conservadora i directament inspi
rada en la normativa urbanística catalana, especialment en el Decret legislatiu 
1/1990, del 12 de juliol, i de les previsions normatives que han donat lloc, a 
Catalunya, a la vigent Llei d'urbanisme 2/2002, del 14 de març, i que és una 
llei que manifesta una important desconfiança envers els comuns que són els 
òrgans que, per motius de competències, haurien d'aprovar i gestionar en defi
nitiva els respectius plans d'urbanisme. 
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A grans trets, podem dir que el que fa la Llei del sòl és declarar tot el sòl co

munal no edificable (el 90 % de la superfície del país) i declarar la resta de sòl, 

s'entén privat, totalment urbanitzable llevat de determinades zones de risc, ja 
sigui de manera directa (sòl urbà consol idat) , ja sigui de manera indirecta (sòl 

urbanitzable a través de l'aprovació de plans parcials i especials). A la pràctica, 

això comporta que els comuns no poden determinar el seu creixement a tra
vés dels successius plans d'ordenació, segons criteris objectius i racionals de 

desenvolupament, i s'han de limitar a distingir en aquest primer Pla d'ordena
ment i urbanisme parroquial (POUP) el sòl urbà consol idat i el sòl urbanitzable, 
superposant-hi, això sí, una xarxa viària suficient i degudament comunicada 

que, al nostre entendre, és l'aportació més significativa, conjuntament amb la 

necessària reparcel·lació inherent als plans parcials i a la regulació de la cessió 
d'espai públic per a equipaments. 

Voldríem fer menció aquí de determinats plans d'urban isme que incorporen la 

classificació de sòl urbanitzable de desenvolupament diferit. La majoria dels 
analistes coincideixen a apuntar que aquesta classificació del sòl, per bé que 

figura en el Reglament urbanístic, és contrària a la llei. En aquest supòsit, i per 
evitar aquesta possible situació litigiosa, es poden preveure dos tipus d'actua

cions: o bé no incloure la figura del sòl urbanitzable de desenvolupament diferit 
en les aprovacions definitives dels plans, o bé aprovar una llei en què s'inclo
gui aquesta figura, tal com ho ha reclamat darrerament el Comú d'Ordino. En 
aquest últim cas, però, què passarà amb els altres comuns que, per prudència 
planificadora i per respecte a la llei, no van incloure aquesta fi gura dins dels 
seus plans d'urbanisme? Podria aquesta proposta de modificació situar una 
parròquia en una situació diferent o privilegiada respecte de les altres? 

Un altre aspecte del redactat de la Llei que entenem que és contrari a l'equilibri 
racional dels recursos preconitzat per la Constitució és la garantia urbanística 
que sembla ser sempiterna i sense caducitat i que els comuns han de concedir, 
durant els sis anys mínims de vigència del primer POUP, als propietaris inte
grants d'una unitat d'actuació que tingui aprovat el seu pla parcial. A la pràcti
ca, això comportarà una hiperactivitat durant els propers anys, en previsió de 
l'aprovació d'un màxim de plans parcials, que només beneficiarà els iniciats, els 
sectors més especuladors i els grans propietaris i perjudicarà els petits propie
taris i la majoria de ciutadans d'aquest país. 

l la Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 41 



Una hiperactivitat que s'afegirà a la que van propiciar els successius anuncis 
de moratòria d'edificació, finalment aprovada el 23 de maig de 2003 amb el 
Decret relatiu a la suspensió de llicències d'obres d'edificació, però tan llarga
ment proclamada que va donar peu a la tramitació, i a la posterior aprovació, 
d'un sostre edificable per al conjunt del país absolutament desproporcionat i 
que invalida fins i tot moltes de les previsions dels diversos POUP actualment 
en curs d'aprovació. 

Aquesta bogeria edificativa, crit icada fins i tot per la pròpia Associació de Cons
tructors, amb uns nivells mai assolits anteriorment al país ni tan sols en el seu 
període de creixement més actiu, ha coincidit amb l'afluència de capitals exteri
ors a nivells insospitats, ja que durant els cinc o sis últims anys s'han incremen
tat les fi dúcies i s'ha afectat directament el creixement salvatge i insostenible 
que sofreix el nostre país. És evident que, per garantir un creixement sostenible, 
és necessari i imprescindible controlar ri gorosament l'especulació immobiliària. 
L'entrada massiva de capital estranger en aquest sector, a frau de llei, mit
jançant prestanoms i societats fiduciàries, provoca un creixement desmesurat 
que alhora provoca una forta inflació i una explosió del preu de venda o de 
lloguer de l'habitatge i dels establiments comercials, la qual cosa impossibi lita 
l'assentament dels ciutadans que viuen i treballen al nostre país . Els plans d'ur
banisme, en el supòsit de la seva realització rigorosa, únicament poden garantir 
el creixement ordenat, preservant al mateix temps els espais públ ics necessa
ris. Entenem que no podran controlar ni incidir en el control d'un creixement 
sostenible. Amb la Llei del sòl actual, s'accelerarà encara més el creixement 
desenfrenat dels últims anys, amb el fi de garantir l'edificabil itat dels sis primers 
anys, creant encara més desigualtats i injustícies i amb un absolut descontrol o 
despreocupació de l'Administració central per la implantació de societats amb 
capital estranger al país, en contra de la legislació vigent i del propi article 32 
de la nostra Constitució que precisa que l'Estat ha d'intervenir en l'ordenació 
del sistema econòmic, mercantil i financer per assegurar un desenvolupament 
equilibrat de la societat i del benestar general. 

Sembla que aquest Govern liberal, amb la compl icitat de sectors econòmics 
influents, ha estat més preocupat a donar garanties als inversors estrangers 
que no pas a garantir les condicions d'adquisició o d'ocupació d'un habitatge 
digne a la majoria de ciutadans d'Andorra (article 33 de la Constitució) i garantir, 
a més, el restabl iment i el manteniment, per a les generacions actuals i futures, 
d'un equi libri ecològic racional (article 31 de la nostra Constitució) . 
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Els efectes immediats de tot plegat ja són clarament apreciables: una inflació 

galopant del preu de l'habitatge, un país enterament en obres durant tot l'any 

amb la consegüent pèrdua d 'atractiu, un gran nombre d'hipoteques domès

tiques i endeutament familiar per a l'adquisició d'un habitatge que impliquen 

unes cond icions de precarietat dins la cèl·lula familiar i que afecten la qualitat 

de vida en general, una minva de l'exercici dels drets de propietat i de la lli 

.bertat d'empresa a causa d'una lentitud excessiva de la tramitació i aprova

ció dels POUP, sense oblidar la degradació del paisatge, la contaminació de 

l'atmosfera i de les nostres aigües, els problemes dels abocadors de runes i 

residus, etc. 

Els efectes a curt termini se situen en un marc més ampli . En un país com 

Andorra, sense cap tipus de cultura urbanística, s'obliga els comuns a dotar-se 

d'una infraestructura tècnica feixuga i costosa (que fins ara, si més no, era com

partida amb l'Administració central, que era la instància última de tramitació i 

aprovació de les llicències d'obra) , poc congruent amb els recursos humans i 

tècnics que posseeixen la majoria de comuns. 

Tenint en compte que els comuns, per competència, també han de dur a ter

me, entre altres tasques, la separació d'aigües brutes i pluvials, una inversió 

difícilment suportable per a l'economia de gairebé tots els comuns a menys que 

se' ls doti de potestats financeres més importants, coincid irem a diagnosticar un 

desequi libri entre les obligacions del Govern i dels comuns d'Andorra i un futur, 

a curt termini, si més no incert. 

D'altra banda, és previsible que l'aplicació de la Llei del sòl conegui dificultats 

en la fase d'execució del planejament, degut a la manca de registres públics 

(Registre de la propietat, Cadastre, Registre de solars) i a la manca d'entitats 

urbanístiques col·laboradores (juntes de compensació, juntes de conserva

ció, associacions administratives de propietaris, etc.). Tot això hauria d'entorpir 

l'execució dels processos de gestió urbanística i, bàsicament, els processos de 

reparcel·lació dels propietaris. 

I, tot plegat, sense integrar una reflexió, necessària, sobre quin país volem, per 

a quanta gent i de quin volum de recursos naturals disposem (aigua, electri

citat...) per dur a terme aquest desenvolupament. Reflexió que també hauria 

d'abastar la creació de noves línies de finançament de l'Estat per permetre una 

corresponsabilitat fiscal de les administrac_ions segons les seves competènci~s, 
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i dotar el país d'infraestructures que fossin congruents amb la seva reali tat i 
amb les perspectives de desenvolupament. 

Apostem, per tant, per la modificació de la Llei del sòl i la intervenció de l'Estat 
per aturar les grans entrades de capital estranger mitjançant societats fiduciàri
es contràries al nostre sistema legal i poder així regular conscientment el nostre 
creixement. Caldrà ser prudents a l'hora de presentar modificacions a la Llei 
del sòl i aglutinar el màxim consens de tots els agents directament i indirecta
ment involucrats. És aquest un tema molt complex i que requereix una anàlisi 
global . 

Parlem ara de l'avaluació de l'impacte ambiental, és a dir, del Reglament per 
realitzar treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, una de 
les eines reglamentàries que incideixen sobre aspectes ambientals. El que fa 
aquest reglament és dificultar la tramitació de projectes, atès que estableix una 
sistemàtica idèntica per a qualsevol projecte, tingui la mida que tingui. Sembla 
que es tracti , sobretot, de donar una bona consciència a l'Administració i exi
mir-la d 'un màxim de responsabilitats, que es traslladen aleshores als diferents 
actors del procés d'edificació. Sigui com sigui, el text no pren en consideració la 
protecció del medi ambient, com ho hauria de fer una veritable Llei d 'avaluació 
d'impacte ambiental a favor de la qual apostem des del COA. Segons nosaltres, 
aquesta llei hauria de ser, d'una banda, una eina preventiva contra l'agressió de 
determinats treballs sobre el terreny i, d'altra banda, el mitjà per poder rebutjar 
aquells treballs susceptibles de tenir un impacte negatiu sobre l'ecosistema i la 
salut ambiental i, concretament, sobre la salut i la qualitat de vida del ciutadà. 

Parlar de salut ambiental, d 'aire, d'aigua o de sòls no és parlar de temes d'eco
logia, de creixement o de desenvolupament, sinó de temes que incideixen di
rectament sobre la dignitat i els drets humans. 

Contaminació atmosfèrica 

Al nostre país, hi ha zones amb una alta contaminació atmosfèrica i situacions 
alarmants que requereixen una ràpida intervenció. La desídia de les administra
cions comunals i nacional encoratja aquesta manera de fer i d'actuar d'empre
ses i particulars, en perjudici de la salut pública. 
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L'any 1985, abans que la Constitució entrés en vigor, va ser aprovada una llei 
marc sobre contaminació atmosfèrica i sorolls, una llei avui dia totalment des
fasada i que proposem modificar i adaptar per a la propera legislatura. D'ales
hores ençà (aviat farà vint anys), però, la societat civil i alguns partits polítics 
han demanat el reg lament d'aplicació d'aquesta llei, reglament aprovat fa pocs 
mesos. El propi executiu ja va detectar i apuntar aquesta urgent necessitat 
quan, el 1999, va dissenyar el Pla d'acció nacional d'entorn i salut , resultat del 
Diagnòstic de la situació sobre l'entorn i la salut al Principat d 'Andorra dels anys 
1995-1997. Avui, encara que tenim aquesta recent reglamentació necessària 
perquè el ciutadà disposi d 'una eina legal per garantir un aire saludable i una 
qualitat de vida, trobem a faltar sobretot l'aplicació d'aquest reg lament per part 
de l'Administració, és a dir, la feina d'inspecció i de control i el compliment de 
tot el contingut del reglament. Cal que, dins el marc legal , l'Administració vetlli 
activament per fe r complir aquest reg lament. 

Fa anys que el COA reclama aquesta reg lamentació i, sobretot, la seva apli 
cació, juntament amb l'elaboració d 'un inventari nacional d'emissions conta
minants a l'atmosfera, temporals o no, i amb la instauració urgent d'una xarxa 
de control de la contaminació atmosfèrica, els resultats de la qual haurien de 
ser totalment públics i en temps real (dret a la informació ambiental) per poder 
determinar la qualitat de l'aire de les zones actualment molt degradades i que 
constitueixen un veritable perill potencial per a la salut humana (nuclis d'Andorra 
la Vella i Escaldes, Santa Coloma). 

L'any 2000, el Departament de Medi Ambient del nostre Govern liberal ja es va 
fixar com a prioritària aquesta xarxa de control de la contaminació atmosfèrica. 
Avui dia només disposem d'un punt fix de mesura de la contaminació, recent
ment inaugurat a Escaldes-Engordany, i d'una deficient i arcaica unitat mòbil 
que fa anys que roda per Andorra sense recol li r dades fiables degut al seu mal 
funcionament. 

Aquesta informació pública, i a l'abast de tots els ciutadans, juntament amb una 
legislació clara i restrictiva són els principals reptes a favor dels quals apostem 
des del COA per a la propera legislatura. 

Pel que fa a la nova planta incineradora de residus, caldrà realitzar un model de 
dispersió dels pocs o molts contaminants que aquesta instal ·lació és suscepti 
ble d 'emetre en el futur. En base a aquest estudi, haurem d'avaluar la peril lositat 

l la Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 45 



de la planta a mitjà i a llarg termini i, juntament amb un estricte control de mesu
ra de contaminació a la zona, prendre les decisions necessàries. Per la nostra 
banda, considerem molt peri llós que una instal·lació d'aquest tipus sigui gesti 
onada per mans privades, amb els problemes derivats de l'opacitat de cara al 
ciutadà i a la pròpia Administració, sobretot pel que fa a les dades d'emissions 
i de funcionament de la planta. Per això ens comprometem des del COA a es
tudiar la possibil itat de poder rescatar el nou forn incinerador d'Andorra la Vel la 
de les mans privades en què es troba i fer- lo públic com a garantia de transpa
rència i de confiança per al ciutadà. 

Paral·lelament, i a mitjà termini, cal apostar per la disminució i el reciclatge dels 
nostres residus a fi i efecte de reduir la incineració a la nova planta incineradora 
fins a la mínima expressió. Tant en el si de la societat civil com al COA pensem 
que és un objectiu lloable, desitjable i possible. 

Un altre tipus de contaminació atmosfèrica és la de t ipus físic, concretament la 
de les ones electromagnètiques. La telefon ia mòbil a Andorra, com també a al
tres llocs del planeta, ha experimentat un augment exponencial que ha implicat 
la instal· lació de multitud de fonts de radiacions artificials, és a dir, d'antenes de 
telefonia. És cert que no hi ha estudis fiables que demostrin que la freqüència i 
l'energia utilitzades en els actuals sistemes de telecomunicacions puguin perju
dicar la salut humana. Però tampoc hi ha estudis clars ni concloents que hagin 
pogut demostrar el contrari. Sí que hi ha, per contra, un rebuig legítim dins la 
societat civil a acolli r antenes de telefonia en llocs sensibles com són barris 
residencials, col·legis, hospitals, residències, etc. Per aquest motiu, i per guiar 
veritablement l'acció política sota el principi de precaució, lluitarem per aconse
guir el iminar d'aquestes zones aquest tipus d'antena. Un dels casos que més 
preocupa la població d 'Andorra és la ubicació d'una nova antena de telefonia al 
costat del Col ·legi Janer i de l'Escola Andorrana al bel l mig del barri residencial 
de Santa Coloma. 

L'energia d'una ona electromagnètica i el seu potencial perjudicial disminuei
xen a mesura que ens allunyem del punt emissor, com també succeeix amb 
qualsevol tipus de focus contaminant; per això trobem inacceptable la ubicació 
d'aquests focus contaminants prop de zones sensibles o habitades. 
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Abocadors 

La gran majoria de runes d'obra que es generen al país van a parar a abocadors 
de Catalunya, en base a acords entre Andorra i el país veí, ja que el nostre terri
tori no disposa d'instal·lacions suficients d 'aquestes característiques. Per això, 
des del CDA, proposem per a la propera legislatura un esforç extraordinari per 
dotar el nostre país d'abocadors per a runes de titularitat i de gestió pública i 
demostrar la nostra capacitat d 'autosuficiència, tendint al màxim a la seva reuti
lització; una manera de lluitar contra els abocaments il·legals i no controlats de 
runa a la muntanya, als rius i a terrenys privats. 

Creiem que és vital invertir en treballs d 'acondicionament dels abocadors clau
surats o en fase de pròxima clausura. Uns treballs que permetin deixar sege
llades aquestes zones, lliures de possibles filtracions susceptibles de posar en 
perill la qualitat de les aigües superficials i del subsòl. També serà necessari 
realitzar tots els treballs d'embelliment i de repoblació vegetal de la zona. No 
oblidem que, a l'origen, molts abocadors del nostre país no eren controlats, 
amb el consegüent risc actual per a la salut pública i per al medi ambient. 

Paral·lelament, apostem per un esforç extraordinari de control i inspecció per
manent que asseguri la no proliferació de qualsevol tipus d'abocador incontro
lat o no autoritzats. 

Pel que fa a la possibilitat d'exportar residus a altres països, i ens referim con
cretament a l'exportació de residus incòmodes o perillosos com ara cendres i 
escòries, fóra bo no crear-nos una dependència perillosa amb un únic país. Per 
això proposem ampliar els convenis d'exportació i tractament d'aquests residus 
amb els països d'Espanya i França. Encara que apostem per l'autosuficiència, 
hem de reconèixer que per qüestions tècniques i econòmiques no podem tenir 
una planta adequada per tractar, emmagatzemar o aprofitar aquests residus. 

Aigües 

El nostre problema de l'aigua prové principalment de tres factors: l'augment de 
la població a Andorra (ens poden arribar a visitar prop de deu milions de turistes 
l'any), la relació pràctica entre desenvolupament i contaminació i l'augment de 
la nostra demanda d'aigua, de les més elevades del món. 
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Des del COA, apostem decididament a favor del Pla de sanejament de les 
aigües que fou elaborat l'any 1996 i la reali tzació del qual porta, avui dia, un 
retard de gairebé tres anys. Hi apostem amb l'objectiu, sempre que els set 
comuns del país es comprometin , d'aconseguir arribar a finals de la propera 
legislatura havent completat la totalitat o la gran majoria de les xarxes de dis
tribució i separació d'aigües pluvials i aigües brutes per dur aquestes últimes a 
les depuradores actualment en fase de construcció (Canil lo) o de proves (Sant 
Julià i la Massana -Anyós-), i havent desenvolupat els sistemes de depuració 
autònoms en aquelles poblacions que no podran estar connectades a la xarxa 
de col· lectors. 

Apostem per donar la màxima celeritat a aquest Pla de sanejament per al qual 
serà necessari dotar els comuns de noves vies de finançament. Per tant, caldrà 
parlar d'ecotaxes i, sobretot, de corresponsabilitat fiscal per als comuns. 

L'executiu ha parlat amb els diferents comuns d'executar totes les respectives 
obres en un termini d'entre cinc a deu anys. Nosaltres creiem insostenible allar
gar deu anys encara aquesta situació. Serà necessari buscar el consens entre 
el Govern i els comuns, com també noves vies de finançament, i realitzar la 
construcció del col·lector general i de les xarxes comunals en un termini màxim 
de cinc anys . 

Apostar a favor de la qualitat dels nostres rius no pot quedar únicament a evitar 
altes concentracions de contaminants fisicoquímics. La recuperació i la con
servació dels nostres rius passa per impedir els danys al conjunt de la ribera i, 
sobretot, a la seva vegetació. Les canal itzacions dels rius, els treballs de cons
trucció sobre el seus llits, els moviments de terres, etc., en provoquen la pèrdua 
de les característiques i funcions naturals, com ara la depuració o l'amortiment 
dels danys que puguin produir les pujades brusques del cabal d'aigua. L'any 
1999, el Departament de Medi Ambient ja va encarregar un estudi sobre ve
getació de ribera a Andorra. L'equip de treball va concloure que l'estat de la 
vegetació de ribera era deficient i solament van poder interpretar la vegetació 
potencial a partir dels pocs retal ls que en restaven en un estat més o menys 
natural. El mateix equip de treball va afirmar que en pocs anys, si continuava 
aquest ritme de degradació, seria impossible realitzar un estudi d'aquest tipus. 
Les canal itzacions dels rius, a més de matar-los i donar una imatge turística 
negativa, eviten la circulació normal dels aqüífers cap al riu amb el risc que su
posa la variació incontrolada de l'alçada d'aigua en aquests punts. Per això, cal 
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protegir les riberes dels rius i restaurar-les, com més aviat millor, amb replanta
cions i proteccions vegetals. 

Nosaltres proposarem que es realitzin estudis seriosos d'impacte ambiental per 
a qualsevol obra que es vulgui executar sobre el riu i que sigui susceptible de 
perjudicar-lo. 

Ens preocupa especialment la problemàtica relacionada amb l'abastament 
d'aigua potable a la població andorrana, tant pel que fa a la qualitat com a la 
quantitat. Segons informes interns d'alguns comuns, al llarg de l'any, i sobretot 
en temporades de màxima afluència turística, l'abastament d'aigua a la po
blació es veu molt seriosament amenaçat a causa de l'altíssim consum i dels 
relativament pocs dipòsits d 'aigua potable de què disposem. 

Cal complir i fer complir la Llei general d'aigües, que obliga els comuns a dis
posar de suficients recursos d'aigua. Paral·lelament, i des del Govern, hem de 
dissenyar un Pla estratègic nacional que motivi els comuns a preveure aquestes 
actuals i futures necessitats d'aigua potable a cada una de les set parròquies, i 
fer per manera que actuïn en conseqüència. Això ens hauria de dur a planificar 
i assegurar aquest recurs bàsic i evitar mesures de restricció d 'aigua a les quals 
perillosament ens aboquem si continuem amb aquesta pràctica de la improvi
sació del dia a dia. No es pot donar carta blanca, sense mesura, a noves urba
nitzacions o autoritzar milers de nous llits sense la deguda previsió i planificació 
de la disponibi litat de, per exemple, l'aigua. 

Respecte de la qualitat de l'aigua, per bé que existeix un Reglament d'aigües 
de l'any 1996, caldria una feina extraordinària d'inspecció i de control de la qua
litat de les aigües per aplicar eficientment aquest reglament; potser una de les 
nostres mancances, tant pel que fa a les xarxes públiques com privades. Hem 
de recordar que les possibles filtracions d'una conca contaminada com la de 
la Val ira, o aquelles que resu lten dels abocadors, controlats o incontrolats, com 
també les activitats agràries, industrials o perilloses al nostre territori , poden 
contaminar dipòsits o fonts d'aigua destinades al consum humà. No disposem 
de cap estudi sobre l'estat de contaminació dels nostres dipòsits o de les nos
tres reserves subterrànies d'aigua. Amb el creixement del país, cada dia creix 
el risc de contaminació dels punts de captació d'aigua que no només caldria 
incrementar en nombre, sinó dotar-los legalment d'un perímetre de seguretat 
que eviti possibles contaminacions. 
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Un exemple conegut dels riscos viscuts pel que fa a la qualitat de l'aigua és el 

d'un dels dipòsits d'abastament d 'aigua potable de la parròquia d'Andorra la 

Vella situat, actualment encara, a la zona qualificada de màxima contaminació 

per dioxines i metal ls pesants derivats de l'antiga planta incineradora, sense 

oblidar els diversos brots de gastroenteritis viscuts per turistes i gent del país. 

L'aigua és un recurs destinat al consum humà; per això calen unes mesures 

de control i de prevenció especials, com també una inversió en la mil lora dels 

sistemes de sanejament que evitin situacions com les viscudes aquests anys 

passats 

Al nostre país, el consum d'aigua per persona és un dels més alts del món. Per 

això, caldrà una modernització de les xarxes de distribució d'aigua a fi d'evitar

ne pèrdues en la distribució i, alhora, incidir sobre el consumidor amb veritables 

campanyes d 'educació i de conscienciació que puguin representar un canvi 

d'hàbits en el consumidors. 

Des del COA creiem que l'aigua ha de ser un servei públic; per això ens oposem 

a la seva privatització. 

Espais protegits 

La funció natural de protecció dels boscos davant d' inundacions, moviments 

de terres, esllavissades, caiguda de blocs, allaus, depuració de l'aire, etc. és 

inqüestionable. És el motiu pel qual cal establir un sistema de vigilància nacio

nal que promogui l'acció comunal per al seu bon estat de conservació i, alho

ra, potenciar les múltiples funcions dels boscos: base dels sistemes naturals, 

atractiu paisatgíst ic, funció educativa i cultural, científica, esportiva i d'esbarjo 

i, per descomptat , l'aspecte econòmic d'una explotació forestal sostenible que 

n'asseguri la neteja i conservació. 

Per aconseguir la conservació i l'aprofitament dels boscos i l'exportació de la 

fusta cal establ ir un Pla de gestió forestal i un sistema de certificació de la fus

ta. 

Apostem per la declaració de la vall del Madriu com a bé d'interès cultural i 

entenem que se l'ha de dotar d'un marc legal que en defineixi els usos i la pro

tecció. 
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Legislació ambiental i accions per a un ambient saludable 

Com ja es va recollir a les sisenes Jornades de la Societat Andorrana de Ciènci
es de l'any 2000, de títol PoJ./ucions ... solucions?, la ministra de Medi Ambient i 
Agricultura reconeixia el gran buit legislatiu del nostre país en matèria ambiental. 
Durant aquelles jornades, es va insistir en què l'adopció i l'aplicació d'unes me
sures legislatives fortes i adequades haurien de permetre prevenir i lluitar contra 
les agressions al medi i, aleshores, es va afirmar que el Ministeri estava redac
tant aquestes normatives necessàries, susceptibles de regular les obligacions 
dels que contaminen i els drets dels ciutadans a gaudir d 'una qualitat de vida 
òptima. A mitjan 2004, encara no hem pogut veure aquest treball redactat, que 
estaria fet en base a les últimes actuacions de la Unió Europea. Des del COA 
prenem aquest compromís i redactarem aquest conjunt de normes que doni al 
ciutadà les eines legals i la protecció per viure en un entorn digne. 

Apostem per la profunda reflexió i per l'atreviment a assumir totes les norma
tives europees en medi ambient que siguin aplicables al nostre país i que ens 
comportin la necessitat de tendir a paràmetres estàndards de qualitat ambien
tal amb el consegüent benefici per a la salut ambiental i el desenvolupament 
nacional sostenible. 

Apostarem pel disseny d'ecoauditories adaptades a cada sector productiu, a fi 
de poder produir uti litzant menys recursos i generant menys contaminació. 

Les empreses que apostin a favor de la salut pública i ambiental, i que incorpo
rin mesures correctores de la contaminació al seu procés productiu, formaran 
part d 'un registre públic d 'empreses i entitats amb beneficis fiscals i prioritat en 
tota contractació pública. Pensem que a més de ser rigorosos, durs i exigents 
amb aquells que contaminen (sancions i penes fiscals), cal afavorir aquells que 
inverteixen en la seva empresa per protegir l'entorn i el medi ambient. Per tant, 
apostem per la internalització dels costos i beneficis ambientals en els proces
sos de producció i de prestació de serveis, com també per exigir a les empre
ses responsabilitats per danys al medi ambient. 

Creiem necessària una figura impositiva com l'ecotaxa, que serveixi per cobrir 
els costos dels serveis de neteja i d'higiene ambiental , tractaments i depuraci
ons de les aigües, recol lides i tractaments de residus . Pensem, però, que ha de 
ser una taxa variable en funció de la generació de residus i, per tant, una eina de 
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conscienciació ciutadana i de penalització davant del malbaratament dels re
cursos i de la generació excessiva de residus. Aquesta figura ha de representar 
una nova via de finançament per als comuns, perquè puguin exercir les seves 
competències de tipus ambiental. 

Cal apostar a favor de l'aïllament tèrmic dels habitatges i dels edi ficis i exigir 
inversions en energies renovables, especialment la solar, com també revisar i 
actualitzar els sistemes de calderes i calefaccions, industrials i domèstiques, a 
l'origen de gran part de la contaminació atmosfèrica a l'hivern. 

Quant al transport, ens proposem dissenyar un pla nacional per promoure el 
transport públic o, si més no, buscar alternatives reals per minimitzar l'ús del 
vehicle privat i controlar i sancionar, a través de la ITV, els vehicles més conta
minants. 

L'opinió pública i l'exigència moral de la societat acostumen a avançar-se a les 
accions polítiques, sobretot en qüestions ambientals; per això creiem necessari 
crear un òrgan assessor, de consulta i participació en matèria de medi ambient, 
en què participin associacions cíviques i entitats públiques i privades que esti 
gu in relacionades amb la sensibilitat ambiental i que s'hi involucrin. 
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LA NORMA 
CONSTITUCIONAL I 
LA SOSTENIBILITAT 

Maite Bourgeaud i Iza 

La sostenibilitat constitueix un desafiament per als estats i les organitzacions 
que promouen el desenvolupament i significa l'assumpció de l'ètica, la coherèn
cia i la transparència en els processos dels pobles per assolir els seus legítims 
objectius de viure en pau, amb dignitat, seguretat i prosperitat i en el compromís 
de llegar aquestes mateixes condicions de benestar a les generacions futures. 

Andorra té assumit aquest compromís i ho manifestà de la forma més solemne 
quan aprovà sobiranament la seva Constitució el 14 de març de l'any 1993. 

Ho féu ja en el Preàmbul de la seva carta magna amb, entre d'altres, les se
güents paraules: 
«Amb la voluntat d 'aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva 
col· laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la 
integritat de la Terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida 
adequat.» 

Més endavant, la voluntat constitucional del Preàmbul es ratifica i es concreta 
de forma contundent i inequívoca en l'articulat que el segueix. 

Així, l'article 31: 
«És funció de l'Estat vet llar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos 
naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de 
restablir i mantenir per a les generacions futures un equi libri ecològic racional en 
l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctona." 
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És clar, doncs, el mandat de reorientar l'actuació humana, en constatar la mag
nitud dels perills que els comportaments depredadors comporten per garantir 
als qui ens succeeixin un lloc adequat, preservant terra, aire, aigua, animals i 
plantes. 

Es tracta de legislar, com així ja es ven ia fent de forma preventiva, regulant 
l'aprofitament dels recursos naturals, la preservació dels ecosistemes, la caça 
de les espècies animals i vegetals que poblen el nostre Principat i evitant la con
taminació de l'aire que respirem, la terra que trepitgem i els rius que recorren 
les nostres valls. En aquest sentit, la Llei d'agricultura i ramaderia de l'any 2000, 
la Llei de tinença i protecció d'animals del 1998, la d'espècies protegides del 
1989, la de creació de la secretaria de Medi Ambient del 1995, la Llei de caça 
del 2000 i els seus successius decrets reguladors per temporades, les de pes
ca, les reguladores de la contaminació acústica, les relatives a la contaminació 
per dioxines de l'any 2000, la Llei d 'ordenació dels gasos combustibles del 
2000 i el Reglament del 2003, la de creació de la secció d'higiene ambiental de 
salut pública del 1995 i tantes més. 

Es tracta també de legislar en matèria d 'investigació i desenvolupament científic 
i tecnològic per permetre una més fàcil i més sàvia uti lització dels béns que la 
naturalesa posa al nostre abast, com es plasmà, per exemple, en el Reglament 
d'ajut a la recerca i desenvolupament agrari del 2003. 

Significa ordenar «de forma previsora i protectora,, per regular l'activitat urba
nística i la construcció amb l'objectiu d'aconseguir el «creixement harmoniós i 
ponderat dels nuclis d'activitat i d'habitatge juntament amb les infraestructures , 
els equipaments i els serveis inherents a aquest creixement i al benestar gene
ral», tal com podem llegir en l'exposició de motius de la Llei general d'ordinació 
del territori i urbanització aprovada pel Consell General el 29 de desembre de 
2000. 

I comporta la necessària regulació de les sancions dels comportaments ir
responsables, unes de caràcter administratiu i d'altres de caràcter penal. Així, 
l'article 260 del Codi Penal sanciona fins a vuit anys i la reparació, en la mesura 
del que sigui possible, dels danys causats a l'entorn, l'incendi d'un bosc. 

Però la necessària preservació de l'escenari físic on discorre la vida humana 
mai no constituirà un llegat suficient per a les futures generacions i per això 
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la Constitució ens mana crear les condicions necessàries perquè la vida dels 

nostres descendents sigui adequada. 

I, què és una forma de vida adequada? Ho és aquella en la qual els éssers hu

mans viuen de forma digna, amb accés a l'educació, al treball i a la vivenda, a la 

salut, a la igualtat d'oportunitats, en el respecte a les diferències, en la lli bertat, 

en la justícia i en la pau. 

Per això, la Constitució andorrana incorpora al més alt rang normatiu la Decla

ració universal dels drets humans (art. 5) que estableix l'obligació de l'Estat «de 

garantir aquests drets i poder intervenir i ordenar un sistema per al desenvolu

pament equilibrat de la societat i el benestar general" i reconeix i garanteix la 

dignitat humana (art. 4) . 

Ens recorda la carta magna en aquests preceptes que homes i dones, be

neficiaris que som i constructors essencials del desenvolupament econòmic, 

mereixem, i hem d'obtenir de l'Estat , educació (art. 20), salut (art. 30), habitatge 

i condicions de trebal l (articles 18 i 21) dignes que evitin l'explotació entre les 

pròpies persones. 

D'ací la producció legislativa que estableix l'obligatorietat de l'escolarització, que 
regula la concessió de beques, el sistema de seguretat social amb pensions 
d'orfenesa, viduïtat i invalidesa, la regulació del treball , la del dret d'associació, 
la dels drets dels consumidors, la d'obten ir una veritable justícia fins i tot gratuïta 
quan el ciutadà no disposa de mitjans, i el de participar democràticament en les 
decisions de present i de futur, sense les quals no podem parlar de les condi

cions que, per mandat constitucional, han de crear els estats per assolir que la 
«igualtat i la ll ibertat dels individus siguin reals i efectives>>. 

«La Constitució [diu l'art. 4] reconeix que la dignitat humana és intangible i, en 
conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles de la persona, 
els quals constitueixen el fonament de l'ordre polític, la pau social i la justícia". 

Algú va dir que «pau no és absència de guerra, ans permanència de justícia>>. 

A mi em sembla, i això ho dedueixo de la carta magna andorrana, que el veri
table desenvolupament, sostenible, que la veritable sostenibilitat, és molt més 
que economia racional. Em penso que es tracta d'avançar amb seny, amb res-
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ponsabilitat, amb gratitud i generositat pels cam ins de la igualtat, la llibertat, la 
dignitat, la justícia i la pau, la solidaritat i el respecte entre les persones i entre els 
éssers humans i el món, preservant-los perquè les generacions futures tinguin 

l'oportunitat de gaudir-ne com l'única herència respectable que poden rebre de 
nosaltres. 
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Maite Bourgeaud i lza 
Advocada i degana del Col·legi d'Advocats d'Andorra 
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ESTADÍSTIQUES I 
PERSPECTIVES DE 
FUTUR DEL TURISME 
A ANDORRA 

Sergi Nadal i Gabas 

Situació actual 

Durant els últims anys, l'increment del nombre de visitants ha estat lleuger, però 
constant. L'any 2003 va créixer un O,Bi % respecte al 2002 i es va situar en 
ii.600.000 visitants. Cal destacar l'increment considerable del nombre d'excur
sionistes (visitants d'un dia que no pernocten): l'any 2003 va créixer un 4,22 %. 
No obstant això, el nombre de turistes va disminuir un 7,38 % respecte a l'any 
2002, i les pernoctacions van disminuir un i3,54 %. Aquesta tendència s'obser
va des de l'any 2002 i continua essent realitat durant el que portem de 2004. 

Voldria destacar que les compres han estat la motivació principal del viatge al 
Principat per a un 49 % dels visitants. 

Durant l'hivern 2003-2004, les pernoctacions també han disminuït un 9,i5 % res
pecte a la temporada anterior. Paral·lelament, el nombre de visitants s'ha incre
mentat un 3,09 % i el nombre de dies d'esquí venuts s'ha incrementat un 2,5 %. 

Així mateix, Caldea és un bon exemple d 'un complement turístic que, en deu 
anys, s'ha consolidat en un producte turístic que atrau cada any més de 400.000 
persones. 

Els factors més ben valorats pels nostres visitants són les compres, la natura, 
l'oferta esportiva i d'allotjaments, Caldea i la seguretat ciutadana, entre d'altres. 
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Però els aspectes menys ben valorats continuen essent el t rànsit, l'aparcament, 
el vo lum d'obres i de treballs púb lics, la massificació en algunes dates, la conta
minació acústica i visual i la manca d'espais per a vianants, entre d'altres. 

No obstant aquestes dades, el 90 % dels enquestats recomanaria la visita a 
Andorra. El grau de satisfacció és elevat, en més d 'un 80 % dels visitants. 

La infraestructura turística continua creixent, les estacions de muntanya con
tinuen invertint tant a l'hivern com a l'estiu, el sector del comerç continua molt 
actiu i el nombre de places en allotjaments turístics manté un ritme de desenvo

lupament i de creixement a l'alça. Actualment, tenim més de 37.000 llits classifi 
cats i un total de 332 establiments d'al lotjament turístic classificats. 

D'altra banda, les activitats relacionades amb la natura i la muntanya són cada 
dia més nombroses i els itineraris cu lturals més complets i atractius. 

Els productes turístics principals d'Andorra continuen essent les compres, l'es
quí, les activitats d'estiu , Caldea, les estades esportives, el tu risme de negocis, 
el turisme de salut i el turisme cu ltural. 

Des del Departament de Turi sme invertim en concepte de comunicació un 
pressupost anyal de més de quatre milions d'euros. Fem campanyes de pu
blicitat, fires, accions dirigides als professionals del sector turístic i als mitjans 
de comunicació, promoció turística a través de l'esport i un llarg etcètera d'ac
cions de comunicació, tant exteriors com interiors. Paral· lelament, fem estudis 
estadístics, editem nombroses publicacions, mantenim activa la nostra web 
andorra.ad i apliquem la legislació, les lleis i els reglaments vigents. 

Tot això no seria possible sense un gran equip de treball i sense la participació 
i la implicació dels comuns, de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i de la 
Taula de Turisme, formada per Ski Andorra, l'Associació d'Agències de Viatges, 
la Unió Hotelera i Caldea. 

Paral· lelament, s'ha d 'agrair l'esforç i la ded icació del Sind icat d 'Iniciativa, de 
les oficines de turisme comunals i de les oficines de turisme d 'Andorra a l'es
tranger. 
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Creixement del sector turístic 

El cre ixement econòmic d'Andorra també ha tingut els seus efectes sobre el 
sector del tu ri sme. 

Per exemple, el creixement de places en al lotjaments turístics permet oferir al 
turista una oferta més variada i de més qualitat. No obstant això, la disminució 
de les pernoctacions i l'increment del nombre d'habitatges en concepte de se
gona res idència han provocat una caiguda considerable dels nivells d'ocupació 
i dels preus a causa de la forta competència interna, i per tant de la rendibili
tat de molts negocis. Si hi afeg im les inversions importants que han fet molts 
empresaris per modernitzar els seus establiments, la manca de mà d'obra i, 
en particular, de mà d'obra qual ificada, constatem que és un sector que està 
passant per uns moments complicats. 

És un exemple de les conseqüències d'un creixement molt ràpid i sense unes 
previsions a mitjà i llarg termini del que hauria de ser un desenvolupament sostin
gut. Malgrat els esforços per adaptar la nostra xarxa viària i intentar disminuir els 
efectes negatius que causen els problemes de mobilitat, malgrat els esforços per 
protegir el nostre patrimoni cultural i natural, els esforços per sanejar els nostres 
rius i un llarg etcètera d'altres accions positives, la nostra qualitat de vida ha can
viat i el nostre visitant ho constata i ens ho manifesta en les enquestes qualitatives 
destacant cada dia més els aspectes negatius de la nostra oferta turística. 

En l'àmbit del turisme, tenir més llits en allotjaments turístics significa haver 
d'ampliar les accions de comunicació a l'estranger i millorar i ampliar l'oferta 
turística del Principat. Per fer tot això, i per poder fer front als nostres competi
dors, que són cada dia més nombrosos i agressius, és necessari disposar de 
més recursos i continuar trebal lant tots junts, sector públic i sector privat. 

La clara estacionalitat de l'oferta turística andorrana, a l'hivern i durant el mes 
d'agost, la gran dependència dels mercats espanyol i francès, la forta com
petència d'altres destinacions turístiques, la millora de les xarxes viàries dels 
nostres veïns, la manca d'oferta d'oci al Principat, els aspectes negatius de la 
nostra oferta turística, la disminució de les pernoctacions i uns visitants cada 
vegada més exigents i difícils de fidelitzar, ens han de fer reflexionar sobre la 
definició d 'un model de creixement i de desenvolupament turístic factible i que 
duri en el temps. 
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D'una manera general, s'ha d'accelerar la protecció del patrimoni natural i del 
patrimoni cultural. 

Perspectives de futur del sector turístic andorrà 

Andorra té la gran sort de tenir un sector privat i un sector públic dinàmics i amb 
una gran facilitat per adaptar-se. La creació de GrandValira, la unió comercial 
entre Pai-Arinsal i Ordino-Arcalís, la consolidació de Caldea i el seu desè aniver
sari, l'obertura de botigues noves i uns professionals innovadors són la garantia 
que tots junts podem millorar les infraestructures turístiques i podem definir un 
pla de treball i d'actuacions per millorar la competitivitat turística del Principat i 
per posicionar-nos com una gran destinació turística tot l'any. 

La declaració de la val l del Madriu, Perafita i Claror com a patrimoni mundial, 
el futur Parc natural de les valls del Comapedrosa, el Parc natural de la val l de 
Sorteny i altres vedats i l'aplicació de la Llei del patrimoni cultural són un bon 
camí per protegir el nostre patrimoni natural i cultural i poder ampliar l'oferta 
turística del Principat. 

El funcionament de la línia d 'alta velocitat, TGV, entre Madrid i Lleida, les bones 
relacions amb els aeroports de Tolosa i Barcelona, el futur aeroport Andorra Pi
rineus a la Seu d'Urgell i les mil lores de la xarxa viària andorrana ens permeten 
ser optimistes quant a l'accés dels visitants fi ns al Principat i quant a la seva 
mobil itat interna. 

Però tot això no serà suficient si no millorem la senyalització interna, si no oferim 
zones d 'acollida i d'informació, si no millorem la formació dels nostres professi
onals i, d'una manera general, si no frenem el creixement desmesurat actual. 

Està clar que avui Andorra no respon als estàndards i a les expectatives de 
molts dels nostres visitants, que troben un país en obres, en el qual reviuen molt 
sovint les situacions d 'estrès del seu dia a dia. Si volem que vinguin a passar les 
seves vacances a Andorra els hem d'oferir activitats ben estructurades en un 
entorn protegit i de qualitat. 

Durant els mesos d'octubre i de novembre elaborarem, conjuntament sector 
públic i sector privat, el Pla de màrqueting i desenvolupament turístic d 'Andorra 
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2004-2010. Aquest treball es divideix en tres fases: 
- Anàlisi i avaluació de la situació actual del sector turístic andorrà i anàlisi de 

l'execució del Pla de màrqueting 1999-2003. 
- Investigació dels mercats europeus principals i adquisició de les estadístiques 

corresponents. 
- Anàlisi de les investigacions, anàlisi dels nostres competidors directes, estudi 

i actualització del Pla de màrqueting 1999-2003 i proposta d'objectius, priori
tats, i pla de treball 2004-201 O. 

Aquest treball ha de ser realista i ens ha de permetre iniciar accions immedia
tes, i d'altres a mitjà termin i. 

Voldria donar com a exemple d'accions que s'han acordat ràpidament per fer 
front a noves situacions, l'acord entre Ski Andorra i el Departament de Turisme 
per fer una acció de comunicació al Regne Unit, per intentar recuperar i millo
rar els nostres resultats prop del mercat britànic durant l'hivern i per potenciar 
també en aquest país la nostra oferta d'estiu . La inversió de 280.000 euros es 
cobrirà a parts iguals entre Ski Andorra i el Departament de Turisme. 

Paral· lelament, estem treballant per potenciar el turisme de negocis. Totes les 
parts hi estan implicades i ens ha de permetre millorar els resultats durant la 
primavera i la tardor. 

Sóc realista i vull ser positiu, però hem de saber trobar l'equil ibri entre creixe
ment i sostenibilitat , sempre que vulguem continuar essent un referent positiu 
en el món del turisme. 

La gent necessita viatjar i fer vacances, i són moltes les zones turístiques que 
volen aprofitar aquest increment del tu risme mundial. Per fer front a la compe
tència i per millorar el nostre posicionament com a destinació turística tot l'any, 
cal que accelerem alguns processos per millorar la nostra qualitat de vida i 
per ampliar i mil lorar la nostra oferta turística. Necessitem pressupostos més 
importants i necessitem unir esforços per continuar essent una de les millors 
destinacions turístiques dels Pirineus. 

Sergi Nadal i Gabas 
Director del Departament de Turisme del Ministeri de la Presidència i Turisme 
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Llits classificats per parròquia, tipus d'allotjament i categoria 05/07/2004 

Hotels 

Esta bl. Llits 

Total 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 

Canillo 29 4.707 42 303 1.170 2.942 250 

Encamp 16 2.002 98 669 999 236 

Ordino 16 1.221 144 92 901 84 

La Massana 26 3.107 123 231 1.223 1.384 146 

Andorra la Vella 41 5.861 63 423 2.413 1.938 1.024 

Sant Julià de Lòria 11 1.462 513 855 94 

Escaldes-Engordany 31 5.202 75 1.122 1.368 2.471 166 

Pas de la Casa 32 3.034 126 1.047 1.289 572 

totals 202 26.596 671 4.400 10.218 9.721 1.586 

Aparthotels 

Esta bl. Llits 

Total 1 * 2 * 3 . 4 * 

Cani llo 4 240 40 148 52 

En camp 2 530 530 

Ordino 4 332 332 

La Massana 4 992 512 480 

Andorra la Vella 1 144 144 

Sant Julià de Lòria o o 
Escaldes-Engordany 3 626 150 476 

Pas de la Casa 2 220 152 68 

totals 20 3.084 152 932 1.468 532 

Establiments totals 

LI its tota I s 
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Hostals o Residències Pensions 

Est. Llits Est. Llits 

Total 1 * 2 * 3 * Total 1 * 2 * 
Canillo o o 1 42 42 
En camp 1 6 6 2 34 24 10 
Ordino o o 1 16 16 
La Massana 2 106 34 72 o o 
Andorra la Vella 5 197 41 156 5 260 260 
Sant Julià de Lòria o o 1 10 10 
Escaldes-Engordany 6 300 11 0 190 4 162 106 56 
Pas de la Casa 2 161 161 o o 
totals 16 770 157 380 233 14 524 458 66 

Apartaments turístics 

Est. Llits 

Total 1 * 2 * 3 * 
Canillo 7 588 213 129 246 
En camp 3 399 168 147 84 
Ordino 2 58 26 32 
La Massana 10 718 250 468 
Andorra la Vel la 2 240 240 
Sant Julià de Lòria o o 
Escaldes-Engordany o o 
Pas de la Casa 14 4.851 1559 3292 
totals 38 6.854 2.180 3.844 830 
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Classificació dels allotjaments turístics. Balanç de situació 06/07/2004 

Total classificats 332 

per tipus: 
zona 

* ** *** **** 
acampada 

Càmpings 13 3 3 7 

Apartaments turístics 38 13 16 9 

Aparthotels 20 1 6 11 2 

Cases de colònies 1 

Hostals i residències 16 6 7 3 

Hotels 202 12 52 90 41 

Pensions 14 12 2 

Refugis de muntanya 27 26 1 

Albergs de joventut 1 

Distribució dels allotjaments turístics classificats per tipus 

Albergs de joventut 

Refugis de muntanya 
0

·
30

% Càmpings 3,92% 
8,13% 

Pensions 4,22% 

Hotels 
60,84% 

Apartaments turístics 
11,45% 

Aparthotels 6,02% 

Cases de colònies 
0,30% 

Hostals i residències 
4,82% 

***** 

7 
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SOSTENIBILITAT I 
CREIXEMENT AL 
PIRINEU. QUINS 
SÓN ELS LÍMITS 
D'ANDORRA? 

Anna Riberaygua i Montagut 

Andorra, un país dels Pirineus 

Andorra, tots ho sabem, és un petit país al cor del Pirineus. Sovint es parla del 
cas andorrà com si estigués desubicat geogràficament, com si fos una illa on 
tot el que passa en el seu interior té poca interrelació amb els territoris veïns, l'Alt 
Urgell , la Cerdanya o I'Ariège. 

Massa sovint Andorra és el referent de «progrés i riquesa» que fan servir els 
promotors per justificar les seves actuacions (Porte des Neiges, Vall de Tor ... ). 
Malgrat tot, el model de creixement basat en el turisme de masses i les inversi
ons de capital estranger, que té com a principal objectiu generar alts ingressos 
econòmics a curt termini , comporta importants problemes ecològics i socials. 
Aquests no són exclusius d'Andorra, sinó que sovint es poden extrapolar a 
altres valls pirinenques. 

Des de la nostra associació pensem que, per poder garantir la preservació del 
medi ambient, la conservació dels recursos naturals i la qualitat de vida dels ha
bitants del Pirineu, qualsevol plantejament de desenvolupament s'ha de basar 
en els principis de sostenibil itat més enl là de les fronteres polítiques. 

D'aquesta manera, pensem que el creixement ha d'estar basat en: 
- La conservació del medi natural, assumint la capacitat de càrrega que pot 

admetre el territori tant per renovar els recursos naturals com per gestionar 
les emissions contaminants que es generen. 
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- L'aportació del benestar social necessari per garantir les necessitats individu

als, els drets socials, la diversitat cultural, la participació ciutadana ... 

- La incorporació d'un nou sistema de valors solidari i globalment vàlid, que 

ens permeti assumir les conseqüències que tenen les polítiques locals en el 

conjunt del món. 

El model andorrà 

Deu anys després de la Cimera de la Terra, és evident que Andorra no segueix 

el camí de la sostenibilitat. Tenim greus problemes ambientals i socials derivats 

del cre ixement excessiu i no planificat. En els darrers anys n'hem pogut veure 

alguns exemples ben clars: contaminació d'aigües, aire i sòl, pèrdua d'hàbitats 

i de paisatge natural , problemes de trànsit, poca integració dels immigrants, 

desestructuració de la societat, pèrdua d'identitat cultural, etc. 

El model actual està basat en el creixement constant i imparable dels paràme

tres que en defineixen l'estructura: habitants, turistes, places hoteleres, super

fície edificada, parc mòbil (vehicles), vies de comunicació, superfície esquiable, 

etc. El consum de recursos (aigua, energia, sòl, paisatge ... ) que se'n deriva és 

clarament insostenible, i els plans que està elaborant l'Administració actualment 

no faran més que agreujar la situació (plans d'ordenació i urbanisme parro

quials, pla viari, metro aeri , etc.) donat que estan basats en aquest model i no 

preveuen cap fre a l'actual ritme de creixement. 

Andorra s'està convertint en un continu urbà en el qual es perden els pocs 

espais oberts que queden al fons de les valls, mentre es degrada cada vegada 

més el paisatge dels vessants i zones altes. Alhora, l'interior de l'espai urbà 

està mancat dels equipaments necessaris per tenir una bona qualitat de vida, 

particularment zones verdes i espais oberts. S'està destruint l'entorn i amb ell 

els nostres signes d'identitat muntanyenca. 

En aquest sentit, fins i tot s'ha perdut el respecte als riscos naturals, element 

essencial en un país de muntanya, amb la consegüent autorització d'edificaci

ons en llocs especialment sensibles als aiguats, a les allaus o a la caiguda de 

roques, amb el risc que això comporta per a la seguretat de les persones. 
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Campanya «Per una Andorra sostenible. Ara!» 

L'any 2003, ADN, conjuntament amb la plataforma ciutadana P3M (col·lectiu 
Per la Protecció del Patrimoni Muntanyenc), va portar a terme la campanya «Per 
una Andorra sostenible. Ara!». 

Va consistir en la recol lida de signatures d'adhesió al manifest per a un desen
volupament sosten ible i en la redacció del document 120 propostes per a una 
Andorra sostenible. 

Aquest document podria servir com a base per elaborar una estratègia andor
rana de desenvolupament sostenible. Aquest document pretén servir per iniciar 
un debat profund en la societat andorrana, que en última instància condueixi 
a l'establiment d'un pla estratègic de desenvolupament sostenible. Aquest pla 
s'ha de convertir en una eina de treball horitzontal que sigui contemplada pel 
conjunt dels actors· polítics i socials com la base per construir un nou model de 
desenvolupament que garanteixi la qualitat de vida de les generacions actuals 
sense comprometre la de les generacions futures. 

Per assoli r els objectius establerts en aquest pla cal, per una banda, la voluntat 
de les administracions nacional i parroquials de canviar les actuals polítiques 
no sostenibles i, per l'altra, transparència i participació social en les seves apli
cacions. Sense tenir garanties del compl iment d'aquests dos principis no és 
possible avançar, i el debat social estarà buit de contingut abans d'iniciar-se. 

Entre altres, la campanya «Per una Andorra sostenible. Ara! , comptava amb les 
següents demandes concretes al Govern andorrà: 

Una planificació del país d'acord amb les seves característiques i possibilitats, 
segons un model de desenvolupament sostenible. 

Els problemes esmentats, derivats de l'actual ritme de creixement, fan més ne
cessària que mai una planificació nacional (basada en un consens parroquial) 
del model de país a assoli r, en la qual es defineixin els límits del creixement de 
la població i les xifres òptimes tant d'habitants com de turistes per poder ga
rantir una qualitat de vida digna a tothom, així com un ús racional dels limitats 
recursos naturals existents. Tot plegat segons un model de desenvolupament 
sostenible, que s'hauria de traduir en una Agenda 21 nacional impulsada amb 
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el màxim compromís tant de la classe política com de tots els agents socials del 

país, i les corresponents Agenda 21 locals que l'haurien de desplegar. 

És essencial que aquesta planificació tingui en compte la realitat i les possibi

litats del nostre país, que és molt petit i molt muntanyós. Aquests factors fan 

que no sigui raonable plantejar-hi determinats projectes o infraestructures que, 

senzi llament, no hi caben (Jocs Olímpics, autovies ... ). La muntanya ens dóna 

qualitat, però també ens l'exigeix, i això demana un sentit de les proporcions 

dels projectes que s'han d'adequar a les dimensions del país. 

Que la legislació sobre l'ús dels recursos naturals, i en particular de l 'aigua, 

l'aire, el paisatge, la biodiversitat i el sòl agrícola, garanteixi la seva conservació 

perdurable. 

La legislació actual és insuficient i, en la major part dels casos, inadequada i/o 

inoperant. Cal modernitzar i adaptar les lleis sobre: 

- Ordenació del territori i urbanisme. 
-Aire. 
-Aigües. 
-Generació i tractament de residus. 

- Protecció dels animals. 

I és urgent aprovar lleis i polítiques sobre: 

- Patrimoni natural, biodiversitat i espais naturals protegits. 
-Paisatge (tant natural com urbà) . 
-Avaluació estratègica d'impacte ambiental. 
- Incorporació gradual i sostinguda de mesures de sostenibilitat en tots els 

sectors econòmics (comerç, indústria, construcció, turisme ... ). 

Cal que els diferents instruments legals i tècnics per a la planificació territorial 

estableixin una zonificació del territori en diferents nivells d 'ús i protecció, amb 

l'objectiu de garantir que no s'ocupin terrenys que són importants pels seus 

valors naturals o paisatgístics, o per la seva funció de corredors biològics. En 

aquest sentit, el sòl agrícola dels fons de vall és el més amenaçat per l'expansió 

urbanística. 

Des d'un punt de vista operatiu, cal introduir clarament la potestat sanciona

dora de l'Administració i el concepte de delicte ecològic. Alhora, la coordinació 
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institucional entre Govern i comuns és fonamental per aconseguir aquests ob
jectius. 

Una moratòria en la construcció de grans infraestructures, en l'increment de 
places hoteleres, en la urbanització dispersa i en l'ampliació de dominis esqui
ables, fins que no s'hagin desenvolupat les demandes anteriors. 

Si es vol mantenir la qualitat de vida, la identitat muntanyenca i la competitivitat 
turística del Principat, cal aturar l'actual dinàmica de pèrdua accelerada dels 
recursos naturals, especialment el sòl i el paisatge. L'únic compromís ferm d'un 
canvi de direcció vers el desenvolupament sostenible passa per establir una 
moratòria sobre els factors que els estan degradant fins que el país no disposi 
d'una planificació global orientada cap a la sostenibilitat (Agenda 21 nacional i 
Agenda 21 locals i Pla d'Acció per a la sostenibilitat) i fins que no es completi i 
modernitzi l'ordenament jurídic en matèria ambiental. 

Per tot això, la moratòria ha d'afectar, com a mínim, els elements següents: 
a) Construcció de grans infraestructures. 
Cal una anàlisi detallada de la mobilitat de persones i béns pel territori andorrà, 
de la qual se'n derivin les actuacions necessàries per resoldre els actuals pro
blemes de trànsit de vehicles (col·lapse circulatori), de baixa qualitat i infrauti
lització del transport públic i d 'impacte ambiental de la xarxa viària. Abans de 
plantejar un pla viari basat en la construcció de noves infraestructures de grans 
dimensions, cal rebaixar les desmesurades previsions de creixement del país i 
optimitzar la xarxa viària existent; i és molt més urgent millorar i impulsar l'actual 
sistema de transport públic, abans de proposar projectes de fort impacte am
biental i econòmic, com el metro aeri. 

b) Increment de places hoteleres. 
L'increment previst en el nombre de places hoteleres ens aboca a un augment 
en el nombre de visitants, un major consum de recursos naturals i la necessi
tat de construir més infraestructures per absorbir-los, o d'ampliar els dominis 
esquiables actuals. Cal plantejar-se alternatives al turisme massificat promogut 
per les ofertes a baix preu que responen a la necessitat d'omplir els hotels. 

e) Urbanització dispersa. 
La urbanització que té lloc fora dels nuclis urbans està degradant de forma 
irreversible alguns dels espais naturals més valuosos d'Andorra, com ara la vall 
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d' lncles o els Cortals d'Encamp, i comporta l'ed ificac ió dels espais oberts exis
tents entre nuclis de població, que acabaran esdevenint un continu urbà, com 
és ara a la vall d'Ordino, Escaldes-Encamp, Sant Julià-Santa Coloma, etc . 

d) Ampliació de dominis esquiables. 
Actualment les pistes d'esquí ja ocupen el 16 % del territori andorrà situat per 
sobre dels 2.000 m. Si hi afegim les ampliacions en projecte, la superfície ocu
pada passaria al 27 %. Aquestes ampliacions afecten espais d 'elevat valor na
tural i paisatgístic, en els quals es troben hàbitats i espècies amenaçats. Cal 
tenir en compte que l'esquí és una activitat estacional (com a molt cinc mesos 
l'any) i que quan no hi ha neu els remuntadors, telecabines, carreteres, apar
caments, moviments de terres, etc. generen un gran impacte visual. Les ten
dències climàtiques ob ligaran cada vegada més a produir neu art ificial, i l'aigua 
utilitzada per a la seva fabricació contamina i altera el cabal dels rius i estanys 
d'alta muntanya. Cal millorar i optimitzar les estacions d'esquí existents, però no 
podem assumir més ampliacions, i encara menys hem de pretendre exportar el 
nostre model a les regions veïnes (p.ex. vall Ferrera). que encara poden optar a 
un desenvolupament basat en la conservació de la natura 

De forma complementàri a, cal minimitzar (s i no atu rar també) la pèrdua de sòl 
rústic derivada del creixement dels nuclis urbans ja existents. És molt greu, en 
aquest sentit , la catalogació directa de tots els terrenys de propietat privada 
com a sòl urbanitzable, que previsiblement serà ratificada pels nous plans d 'ur
banisme. 

Finalment, la situació dels rius és també crítica, tant per l'altíssima contaminació 
de les aigües, com per la destrucció continuada dels boscos de ribera. Actual
ment, més del 39 % dels boscos de ribera andorrans estan fortament alterats o 
extremadament degradats. Els diversos projectes de canalització i recobriment 
de nombrosos trams de riu suposarien, en cas d'executar-se, el cop de gràcia 
per a molts ecosistemes fluvials. 

Els límits d'Andorra 

No hi ha un únic límit per al creixement d'Andorra, sinó que depèn de l'òptica 
des de la qual aquest es defineixi. Segurament , el límit definit pels especula
dors que busquen diner fàcil no serà el mateix que el definit pels ciutadans que 
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volen qualitat de vida, o pels defensors de la natura, els turistes i visitants, els 
banquers i empresaris, etc. 

El que cal, doncs, és un debat ciutadà per definir un model de creixement basat 
en els principis de sostenibi litat, i que, per tant, tingui en compte les necessitats 
socials de la població i la conservació del medi des d'una ètica so lidària. 

Anna Riberaygua i Montagut 
Llibretera i presidenta de l'ADN. http:// www.adn-andorra.org 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars òprims del creixemenr andorrà 71 



HI HA LÍMITS AL 
CREIXEMENT 
ECONÒMIC? 

Maria Josep Puigsubirà i Groslimond 

Quan el Sr. President em va convidar a aquesta edició de la Universitat d'Estiu 
de Prada i em va informar del títol de la jornada, Els llindars òptims del creixe

ment andorrà, realment em va plantejar un repte. Com podia jo tractar el tema 
sota una visió econòmica sense repetir conceptes si tots els restants ponents 
parlarien de recursos escassos? I l'economia no és altra cosa que la tècnica 

que s'ocupa de la gestió i repartició dels recursos escassos. 

Per tant, us parlaré del creixement econòmic des de dues perspectives dife
rents: la primera dintre de l'àmbit de l'economia global i la segona en un àmbit 
local andorrà. 

Des de l'àmbit global, en la història de la teoria econòmica, totes les persones 
que han defensat que hi havia un límit al creixement s'han vist contradites no 
només per part d'altres estudiosos, sinó també per la realitat. Així, un exemple 
que tots coneixereu és el del principi de la població de Malthus, que es pot 
resumir de la forma següent: tenint en compte la fecunditat de les parelles i la 
mortalitat habitual, quan els individus es casen de bon grat i són capaços d'ali
mentar els seus fills , llur nombre es dobla en 25 anys. Però no podem esperar 
que els aliments, l'agricultura, segueixin aquest mateix ritme de creixement. 
Si les terres disponibles en un país ja han doblat llur producció en un primer 
període de 25 anys, no es pot esperar que la tornin a doblar en el transcurs del 
segon període de 25 anys. Donat que la població creix per progressió geomè
trica -1, 2, 4, 8 ... - i els queviures per progressió matemàtica - 1, 2, 3, 4 ... -, el 
creixement té un límit, ja que altrament tothom acabaria morint de gana. 
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En la teoria econòmica, els recursos escassos no s'acaben exhaurint degut a 
dos factors: el preu i la innovació. Quan un recurs esdevé limitat, és a dir, que hi 
ha més demanda que oferta, el seu preu augmenta. I l'augment progressiu del 
preu del producte a mesura que esdevé més rar regula automàticament la seva 
demanda. Per altra banda, a mesura que s'incrementa el preu d'un producte, 
esdevé més interessant invertir en innovació a fi d'intentar obtenir sistemes que 
requereixin una quantitat inferior d'aquell producte cada vegada més escàs i 
conseqüentment més car. Un exemple és l'esforç en innovació que es va fer a 
partir dels anys 1970 per obtenir una clara reducció del consum de carburant 
per part dels vehicles, i que s'està produint novament en l'actualitat. 

Una vegada hem assumit que els recursos no s'exhaureixen , entenc que hi 
ha dues classes de crisis : les crisis periòdiques i els grans cataclismes. Els 
economistes assimilen l'economia a un tren en marxa. Hi ha vegades en què 
la ve locitat és constant - l'economia creix a un ritme constant-; en altres oca
sions el tren guanya velocitat - l'economia passa per una etapa de creixement 
ràpid- i en d'altres el tren ha de pujar una muntanya i la seva velocitat es redueix 
- l'economia s'alenteix o, en altres termes, travessa una època de crisi-. I això 
és el que els economistes representen amb els seus gràfics amb corbes en què 
cada cinc o deu anys la corba arriba al seu nivell mínim, és a dir, l'economia 
travessa una crisi. 

Altra cosa són els grans catacl ismes, com els que van portar a la fi de l'Imperi 
Romà o de la civilització khmer a Cambodja. Considero que aquests es pro
dueixen quan una economia no només ha superat la situació de subsistència, 
sinó que ha assol it un grau de benestar molt elevat. Aquest benestar és el que 
permet que es desenvolupi l'art, que floreixi la cultura, que són activitats que 
realitzem quan ja hem solucionat el problema de com ens alimentarem i com 
alimentarem la nostra família, no només avui, sinó també a mitjà - i fins i tot a 
llarg- termini. Us heu parat a reflexionar quants de nosaltres -per exemple els 
que estem reunits avui en aquesta sala- ens dediquem a activitats productives, 
de les que generen aliments? Ben pocs. La nostra agricultura ens permet ali
mentar moltes persones amb els fruits del treball d'una sola i això permet que 
aquestes moltes persones que no necessiten dedicar-se a la producció d'al i
ments puguin ocupar-se fent vestits, cases, i fins i tot activitats d'oci, és a dir, 
puguin oferir articles inútils per a la subsistència, com són lleure i vacances. Al
tres zones del nostre planeta tenen un nivell de desenvolupament molt inferior. 
En algunes encara no han superat el nivell de subsistència: la seva preocupació 

74 Universitat Catalana d'Estiu 2004 



diària és procurar-se aliments suficients. Altres zones ja han superat el nivell de 
subsistència i comencen a tenir temps per altres activitats, però encara estan 
molt lluny del nostre nivell de desenvolupament. I, igual que l'Imperi Romà, que 
en el seu final patia les incursions de les tribus bàrbares que desitjaven gaudir 
de la prosperitat que no tenien, però que sabien que existia en l'Imperi, estem 
vivint les primeres incursions de persones procedents de zones on la vida és 
més difícil i que vénen als nostres països amb l'esperança d'assolir el nostre 
grau de benestar. 

Però els cataclismes, en els quals tot queda arrasat i als quals costa segles 
tornar a començar -recordem l'obscura i llarga edat mitjana que va seguir al 
desmembrament de l'Imperi Romà; i que la civilització khmer va desaparèixer 
ja fa segles-, es produeixen quan aquesta civilització que ha assolit aquest 
impressionant nivell de desenvolupament és envaïda. I els seus habitants, que 
degut al seu elevat nivell de desenvolupament ignoren les tècniques de l'agri
cultura, tenen moltes dificultats per ser reciclats des de les seves ocupacions 
-economia, disseny, art...- a activitats de simple subsistència -cultivar patates: 
què es planta? quan? com? 

I aquí haig de dir que coincideixo amb la reflexió de Fel i pe Gonzalez quan afirma 
que els qui fan la revolució són els qui tenen la panxa plena. Ja que altrament la 
seva preocupació principal seria la pròpia subsistència. I aquí, qui podria supo
sar un perill per a la nostra civilització, són els països àrabs, i més si els seguim 
tractant com a l'Iraq. Perquè jo faig la lectura que els problemes actuals de l'Iraq 
consisteixen essencialment en què, malgrat afirmar que es vol implantar una 
democràcia, els americans pretenen donar només el 30 % del poder al 60 % 
de la població: els xiïtes. 

Però tornem ara al nostre àmbit local andorrà, amb la segona reflexió que desit
jo compartir amb vosaltres. I l'iniciaré parlant d 'un altre economista, Keynes. 
En la nostra evolució històrica, i especialment a comptar des del Segle de les 
Llums, quan interessa poder explicar tots els fenòmens que ens envolten sota 
una òptica científica, es comencen a elaborar diferents teories i, per no ser 
menys, també la teoria econòmica. És a dir, de com funciona o hauria de funcio
nar l'economia, elaborant unes teories eminentment matemàtiques. lla primera 
persona que intenta introduir factors estimatius dintre d'aquest conglomerat de 
fórmules matemàtiques, i amb pretensió d'exactes, és John Maynard Keynes. 
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Keynes intenta introduir, com a factor fonamental del moviment econòmic, el 
rendiment previst de la inversió, tal i com pot existir en un cert moment en la 
ment dels homes de negoci. I la introducció en l'anàlisi econòmica d'aquesta 
idea que les estimacions i les previsions, que no coincideixen amb el que es 
fa i és observable, tenen un rol constant en la determinació dels fenòmens 
econòmics és un aspecte essencial per intentar acostar les teories a la realitat 
quotidiana. 

Analitzem la incidència de les expectatives dels diferents agents econòmics en 
el funcionament de l'economia. 

Sigui una elecció conscient o no, ens trobem que els sectors econòmics ele
gits pels agents econòmics andorrans són intensius tant en capital com en mà 
d'obra, especialment l'hostaleria i les estacions d'esquí. 

És a dir, perquè l'empresari hoteler pugui posar en funcionament el seu negoci 
necessita capital i mà d'obra. 

Pel que fa al capital, el faciliten els bancs quan creuen en el projecte de negoci 
que els presenta l'empresari i quan tenen confiança en el futur d'aquell mercat 
en què l'empresari vol desenvolupar el seu negoci. 

Primera conclusió: perquè els sectors de l'hostaleria i les estacions d'esquí 
puguin seguir prosperant, Andorra necessita que la banca cregui en el futur 
del Principat. Guanyar-se la confiança en cada projecte concret ja és tasca de 
l'empresari. 

Pel que fa a la mà d'obra, tant l'hostaleria com les estacions d'esquí -i les 
constructores que els necessiten ambdós per iniciar llur activitat- són sectors 
demandants de mà d'obra essencialment poc qualificada. lla població local és 
insuficient per cobrir tots els llocs de treball oferts. 

Andorra ofereix unes expectatives laborals interessants a certes categories 
d'agents econòmics forans. Aquestes expectatives segur que han evolucionat, 
ja que en pocs anys hem passat de tenir una immigració de llarga durada, 
que fins i tot desitjava que els seus fills poguessin esdevenir andorrans -era 
un avantatge-, a una altra de mitjana durada -uns quants anys fins a poder 
finançar la casa al poble-, a una altra de curta durada, fins i tot només de 
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temporada. Cada tipus d'immigració comporta una implicació en la societat de 

destinació de diferent grau: des de trobar necessari aprendre l'idioma, fins a ser 

indiferent poder deixar deutes impagats donat que segurament no es tornarà 

mai a aquell país. 

Segona conclusió: si desitgem tenir mà d'obra bona, que demostri interès en la 

feina i que s'integri en la societat andorrana, Andorra ha de ser realment aco

llidora. No és suficient dir que tenim un dels salaris mínims més elevats de tot 

Europa, donat que estan més que àmpliament compensats amb l'elevat cost 

de la vida -especialment lloguers i desplaçaments- i la qualitat de vida que 

tenim -un elevat grau d' incomunicació tant viària com de telecomunicacions-, 

a més a més del tracte que ha deixat de ser tan acollidor envers els immigrants 

com ho era als anys 1950 i 1960. 

I no oblidem els clients: són els que ens donen el nostre pa de cada dia i per

meten que el miracle andorrà es mantingui. Ells també tenen expectatives i 

són els únics que poden transformar en realitat les previsions de vendes dels 

empresaris, les previsions de sou dels treballadors i les previsions de recuperar 
els crèdits de la banca. Quines són les expectatives reals d 'aquests clients? 
Suposo que el turisme de vacances desitja passar unes vacances inoblidables, 

fent activitats divertides, essent tractat de forma agradable i sentint-se una mica 
especial. I quan et sents a gust gastes amb més faci litat, parles als teus amics 
d'aquell lloc tan fantàstic on has estat tractat a cos de rei i penses a tornar-hi. 

Intenteu passejar-vos un dia qualsevol pel nostre país, disfressats -almenys 
mentalment- de turista o acompanyant amics que vénen a descobrir les nos
tres valls i, simplement, compareu la qualitat de les vostres experiències amb 
les que viviu en el/s lloc/s on habitualment passeu les vostres vacances. Torna
ríeu a Andorra com torneu a la vostra destinació de vacances habitual? 

I ens hem demanat mai seriosament on van aquests cl ients? Passant ara a trac
tar un sector comercial, ens demanarem què busca el client que ve a comprar: 
poder veure els productes que li interessen tranquil ·lament, poder-los estudiar, 
tenir un gran ventall d'oferta. I per fer tot això necessita poder desplaçar-se fà
cilment d'un comerç a l'altre. Per aquest motiu els comerços que compten amb 
una zona d'aparcament pròxima i on la clientela pot passejar d 'una botiga a 
l'altra, analitzant una oferta comercial important, estan proliferant arreu, ja sigui 
en forma de centre comercial o de zona de vianants. 
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Tercera conclusió: deixem de parlar de turisme de qualitat i fem efectivament 
quelcom perquè la clientela del nostre país segueixi venint. 

Diem que volem tornar a tenir turisme d'estiu, però hauríem de saber que llurs 
expectatives, deixant de banda les de compra i, per a alguns, les d'excursions 
per les muntanyes, segurament no deuen estar cobertes. Per tant, si realment 
desitgem atraure aquest públic que avui dia té moltes ofertes d'estiu a preus 
molt assequ ibles, potser haurem d'analitzar seriosament què és el que busca 
la clientela d'estiu que desitgem atraure -excursions a la muntanya amb guia, o 
simplement amb plànols detallats i camins ben marcats; activitats de lleure per 
a tota la famí lia, com podria ser un parc temàtic sobre la vida a l'edat mitjana; o 
d 'altres- i seguidament decidir si estem disposats a assumir la inversió, i pos
siblement el cost de mantenir-la en funcionament almenys durant els primers 
anys, que significa oferir aquest nou producte. 

I, finalment, queda per determinar la forma de repartir els beneficis que es ge
neren entre la població. I qui té el poder ho determina. I com tots sabem, el mo
del liberal busca que siguin uns pocs, bàsicament els qui arrisquen el capital, 
els qui obtinguin la quasi total itat del benefici generat. Mentre que altres models 
econòmics, com el socialista, busquen repartir almenys part d'aquest benefici 
entre la població. 

Maria Josep Puigsubirà i Groslimond 
Economista, llicenciada en dret i presidenta del Cercle d'Economia d'Andorra 
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EL SISTEMA 
SANITARI: QUINS 

~ 

LIMITS? 

Josep Maria Goicoechea i Utrillo 

El sistema sanitari d'Andorra està definit amb força precisió en l'ordenament 
jurídic, concretament en la Constitució, les lleis i les normatives que aquestes 
despleguen. La cronologia seguida en la construcció d'aquest conjunt jurídic 
respon a l'evolució de la societat andorrana durant les quatre darreres dèca
des i representa la resposta als problemes segons l'ordre percebut - la primera 
legislació sobre la seguretat social és del 1966, la Llei de creació del Servei 
Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) del1986, la Llei general de sanitat (LGS) del 
1989 i la Constitució del Principat d'Andorra (CPA) del 1993- i el desenvolupa
ment institucional del país. 

Per obtenir una imatge ordenada del sistema sanitari vigent avui , hem de fer-ne 
una lectura en un ordre no cronològic. Sistema sanitari, per cert, que l'any 2000 
fou classificat per l'Organització Mundial de la Salut en quart lloc entre 191 pel 
seu acompliment global.1 

Bases i estructura 

A Andorra «es reconeix el dret de protecció de la salut per mitjà d 'un sistema de 
seguretat social garantit per I'Estat••, 2 però aquest dret «només pot ser invocat 
en els termes fixats per l'ordenament jurídic» 3 

' WoRLD HEALTH 0 RGANIZATION (WHO). The World Health Report 2000. Gènova. W HO. 2000. 
2 CPA. article 30. 
3 CPA, article 39.3. 
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L'ordenament jurídic4 disposa que el sistema sanitari «es configura com un sis
tema mixt, basat en la seguretat social , i constituït pel conjunt d 'estructures i 
serveis relacionats amb la higiene, la salut pública i l'assistència sanitària indivi
dual i co l·lectiva, pertanyents directament a l'Administració general i als tutelats 
per aquesta,,_ s En el marc d'aquesta definició, s'especifica la «distribució de fun
cions de l'Administració general i dels organismes tutelats, relatives a l'atenció 
sanitària, a la higiene i la salut pública».6 

-Govern : ordenació i programació en tots els àmbits relacionats amb la salut ; 
execució en matèria d'higiene i salut pública. 

-Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS): recaptar cotitzacions dels as
segurats i finançar els serveis uti litzats pels beneficiaris. 

- SAAS: gestió de serveis finançats públicament, a més de les funcions d'orde
nació, provisió i coordinació de serveis definides en la Llei de creació. 

El legislador fa explícita repetidament la necessitat d'optimitzar la coord inació 
entre les activitats públiques i privades a fi d 'aconseguir un sistema global i 
integral , encomana la garantia d 'aquesta coordinació al Govern i prescriu que 
la coordinació d 'activitats públiques i privades «respectarà en tot moment les 
bases essencials i els principis de l'exercici professional lliure dels sanitaris, 
d'acord amb la tradició existent, assumida col -lectivament pels poders públics, 
pels usuaris del sistema sanitari i pels professionals afectats».7 

Finalment, la Llei regula l'accés als serveis en tres supòsits generals que prete
nen englobar tota la població: 
-A les persones protegides pel sistema de seguretat social se' ls reembossen 

les despeses seguint els reglaments de la CASS. 
- Per a les persones sense protecció (assegurança) ni recursos, el Govern as

sumirà les despeses tot i fixant els requisits per tenir-hi dret, i en confia la 
provisió i la gestió al SAAS. 

-Les persones amb assegurances privades, o sense assegurança, però amb 
recursos, i aquelles que renunciessin explícitament a la cobertura per la CASS, 
paguen íntegrament els serveis utilitzats 8 

' LGS, Titol primer. Bases generals del sistema de salut. 
5 LGS, article 3. 
6 LGS, article 4. 
' LGS, article 6. 
• LGS, article 8. 
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Posteriorment, la LGS estableix uns objectius generals per al sistema i desen
volupa les diferents matèries plantejades en el Títol primer. 

La legislació sobre la seguretat social9 entra en vigor l'any 1968 en forma de 
cinc reglaments (general, administratiu, financer, tècnic i contenciós), que, en 
haver estat decretats pel Consell General i aprovats pels coprínceps els quatre 
primers, i decretat pels coprínceps el contenciós, han tingut rang de llei , malgrat 
llur denominació. La Llei reguladora de la gestió i l'organització administrativa 
de la CASS10 i les normes de desplegament van actualitzar la composició i les 
modalitats d 'elecció o nomenament de l'òrgan de Govern de l'organisme. 

Els reglaments d'aplicació, fins a 25, despleguen aquestes lleis en els seus as
pectes més detallats; són molt importants en la pràctica, car regulen , entre al
tres, mecanismes bàsics del funcionament del sistema sanitari.11 En l'actualitat, 
s'està preparant una modificació de la normativa de seguretat social en conjunt 
i hauríem d'assistir a la presentació d'un projecte de llei al Consell ben aviat. 

Així doncs, a Andorra, el sistema sanitari està sota la tutela de l'Estat i l'autoritat 
reguladora del Govern, garant del sistema de protecció i de l'esforç social efec
tuat, amb la finalitat que tots els ciutadans assoleixin el nivell de salut més alt 
possible. Es tracta d'un sistema mixt, en el qual la provisió de serveis i produc
tes sanitaris és prestada per persones i entitats privades i públiques que formen 
part del sistema a través de diferents arranjaments, i el finançament comporta 
una part pública, majoritària, i una part privada aportada directament per l'usu
ari dels serveis . Per a una descripció detallada, referim el lector a la referència 
12 o al Diagnòstic del Pla nacional d'entorn i salut.12 

Finançament i despesa 
Com financem aquest sistema i quines quantitats hi esmercem? 

Assegurança social sanitària: el rol de la CASS 
La protecció pública contra els riscos relacionats amb la salut (malaltia, ac
cident, maternitat, inval idesa) està directament vinculada a la cotització a la 

9 Reglaments del regim andorrà de seguretat social, Andorra la Vella. CASS, 1996. 
"BOPA, núm 4, any 10 (28 de gener de 1998). 
" Vegeu el Reglament d'aplicació núm 20 de la CASSi el seus annexos. 
" J. M. Go1COECHEA, «Sistema d'atenció a la salu t", a S. CALvó, J. M. CASALS, A. MoLES i C. VENDRELL (ed), Diagnòstic de la situació 
sobre l'entorn i la salut al Principat d'Andorra 7995-7997, Andorra la Vella, Govern d'Andorra,1999. 
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Branca Malaltia de la CASS, que proporciona l'assegurança social de salut. Les 

persones que no poden cotitzar hi accedeixen marginalment a través del siste
ma d 'atenció social. Els empleats a temps parcial que totalitzen un salari inferior 
al mínim ofi cial, paguen cotitzacions a la seguretat social, però no tenen dret a 
les prestacions.13 S'estima que un 8 % (2002) de la població no està coberta pel 

sistema sanitari públic pri ncipal.14 

L'afil iació a la CASS és obl igatòria per a totes les persones que perceben un 
salari. Les altres persones poden afiliar-s'hi vo luntàriament. Les persones amb 
discapacitat poden acced ir a l'assegurança san itària de la CASSa través d 'una 
pensió de minusvalidesa, i les persones grans sense altres pensions, a través 
d'una pensió de vellesa no contributiva. Una pensió de beneficència és un al
tre mecanisme relativament excepcional d'accedir a la cobertura per la CASS. 
Aquestes pensions les atorga i finança el Govern, que cotitza a la CASS una 
proporció sobre el seu valor. La Llei de garantia dels drets de les persones 
amb discapacitat15 també preveu mecanismes per a la cobertura d'aquest col

lectiu. 

La Branca Malaltia és administrada per la CASS com un sistema únic, sense 
diferències entre els diversos tipus d 'assegurats en funció dels grups professi
onals o les modalitats d 'afiliació. La Branca Malaltia ha d'assegurar un equilibri 
financer entre les entrades i les despeses per reembossament de serveis sa
nitaris i altres prestacions econòmiques. Les entrades provenen exclusivament 
de les cotitzacions, basades en els ingressos i no en el risc. Els empresaris i els 
trebal ladors cotitzen una proporció fixada sobre el salari que, per a la Branca 
Malaltia, correspon el 2004 al10 per cent; 7 % a càrrec de l'empresari i 3% de 
l'empleat. Els assegurats voluntaris cotitzen el 10 per cent sobre el salari mitjà 
declarat a la CASS. Els jubilats i altres pensionats cotitzen el 3 % de la pensió. 

La seguretat social no proveeix serveis sanitaris directament. Els contracta amb 
professionals o institucions mitjançat convenis generals o específi cs. A més, 
l'Estat andorrà té establerts convenis internacionals de seguretat social amb 
Espanya, França i Portugal. 

" CASS. Reglament d'aplicació núm. 19. 
" "HiT Andorra" a World Health Organization Regional Office for Europe on behalf ol the European Observatory on Health Care 
Systems and Policies (en linia), 2003, <http://www.observatory.dk>. 
" BOPA, núm. 88, any 14 (20 de novembre de 2002). 
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La població assegurada té dret als serveis de qualsevol professional, públic 
o privat. La CASS reembossa una part de les tarifes pagades per l'assegurat 
en concepte de consultes mèdiques, exploracions i despeses de farmàcia. La 
CASS també reembossa al SAAS els tractaments realitzats a l'hospital i als 
centres de salut o d'atenció primària. 

La Branca Malaltia té el paper predominant en el finançament de l'atenció sa
nitària, però no cobreix aproximadament una quarta part de les despeses per 
serveis sanitaris . Així doncs, cada dia més persones recorren a contractar as
segurances complementàries amb companyies privades. 

Assegurança privada, bàsica i complementària 
Companyies privades amb finalitat lucrativa ofereixen assegurança bàsica a les 
persones no cobertes per la CASS, i també assegurances complementàries 
per a la part no coberta per la seguretat social. És difícil dimensionar aquest 
fenomen, però s'estima que un 25 % dels assegurats a la CASS també tenen 
una assegurança de salut privada. La Llei estipula que les persones residents 
passives han de «justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i as
segurança, per malaltia, incapacitat i ve llesa per a la persona sol·licitant i per 
a les persones al seu càrrec per tot el temps de vigència de la residència pas
siva>> .16 Altrament, no existeix una norma legal que obligui tothom a contractar 
una assegurança sanitària i es desconeix la magnitud i la capacitat econòmica 
de la població no assegurada. 

Atenció gratuíta 
L'atenció gratuïta per a les persones sense assegurança ni recursos l'assegura 
el SAAS, bé a través dels seus serveis, bé a través de derivacions o acords amb 
altres professionals o establiments. El Govern inclou una partida en el pressu
post de l'hospital per a aquestes finalitats.17 Aquesta ajuda també pot servir per 
cobrir únicament el tiquet moderador segons els casos. Excepcionalment, les 
prestacions gestionades pels serveis socials poden cobrir algun cas no previst 
entre les altms figures de protecció. 

" SOPA. núm. 83, any 8 (28 de novembre de 1996). Llei qualificada de modoficació de la Llei qualificada de residències passives. 
article 7c. 
" SOPA, núm 2, any 13 (4 de gener de 2001). Reglament general d'estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, 
article 50. 
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A més de la contribució de la CASS al finançament del sistema, estimada en
torn del 62 % de la despesa, cal esmentar les altres fonts importants de finan
çament com són el Govern (9 %) i les persones privades a través de la seva 
participació al preu dels serveis (tiquet moderador) o de les primes per a asse
gurances privades (29 %) . 

Despesa sanitària 
Les estimacions més recents situen la despesa sanitària total en 96 mi lions 
d'euros (2001 )18 o el 5,9 % del PIB.19 El 71 % prové de finançament públ ic i el 29 % 
restant és d'aportació privada. De fet, existeixen notables contradiccions en les 
xifres de la despesa sanitària d 'Andorra publicades en diferents documents a 
Andorra i per la mateixa Organització Mundial de la Salut.2° Això expressa, sens 
dubte, les dificultats per estab li r i mantenir un sistema nacional d' informació 
que proporcioni orientacions fidedignes, basat en dades més fiables i anàlisis 
acurades. 

Potser el més notable és l'elevat increment continuat de la despesa: 8,5 % per 
any de mitjana per a la despesa total (1995-2001) i 5 % per a la despesa per 
capita de la CASS (1996-2002) . 

Provisió de serveis 

El sistema andorrà de provisió de serveis sanitaris està compost, entre altres, 
per l'hospital públic de 189 ll its, l O centres de salut o d 'atenció primària, 54 far
màcies i 203 metges. L'atenció ambulatòria, que inclou l'atenció primària i l'aten
ció especialitzada ambulatòria, és proveïda principalment per metges basats en 
les seves oficines de consulta, dins i fora d'Andorra. La majoria de metges en 
pràctica liberal privada tenen dret a ocupar-se de pacients públics i privats en 
les instal·lacions de l'hospital públic. Una enquesta del 1997 suggereix que 
aproximadament el 25 % de les visites mèdiques tenen lloc fora d'Andorra. 

"•HiT Andorra•. 2003; p. 22. 
"I. MAESTAE, La despesa sanitària d 'Andorra de/1992 a/1996, Andorra la Vella, Govern d'Andorra, Ministeri de Salut i Benestar, 
1997, p. 29. 
"'·HiT Andorra·. 2003, p. 32. 
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Serveis coberts per la CAS$21 

Amb les limitacions aplicables, l'assegurança a la Branca Malaltia cobreix les 
despeses per serveis de medicina general i d'especialitat (de diagnòstic, tracta
ment i rehabil itació) , de medicaments, odontoestomatologia, òptica, ortopèdia i 
pròtesi en un 75 % de les tarifes establertes en els convenis respectius. 

Les despeses d'hospitalització i les del programa de protecció maternal són 
cobertes al 90 %. Existeixen mecanismes per cobrir el 100 % de les despeses 
sobre tarifa en situacions particulars de desproporció entre el cost i els mitjans 
econòmics de l'assegurat. 

Aquestes despeses estan cobertes quan són proveïdes per professionals o 
establiments o serveis convencionats a Andorra o en els països veïns. El reem
bossament es redueix a un terç de la tarifa quan els proveïdors no tenen conve
ni. En cas d'urgència, es poden arribar a cobrir serveis prestats per proveïdors 
no convencionats o en altres països. 

L'atenció primària és proveïda a Andorra per metges generals (de capçalera o 
de família) basats en les seves consultes. A més, deu centres de salut o d 'aten
ció primària en les set parròquies, finançats i gestionats públicament, també 
proveeixen serveis d'atenció primària: cada centre ofereix primeres cures, aten
ció preventiva, cures prenatals i postnatals, i planificació i orientació familiar. Els 
professionals d'infermeria que treballen en els centres presten serveis d'atenció 
primària que complementen els dels metges de capçalera privats. Els centres 
de salut també proveeixen alguns programes de salut pública finançats pel 
Govern com ara les vacunacions i el tractament i la prevenció de la tuberculosi. 
Són responsables dels serveis d'infermeria, d'atenció comunitària, a domicili, 
immunització, rehabilitació i promoció de la salut per a grups específics com 
ara infants, mares, pacients diabètics i hipertensos. 

Els serveis de salut pública inclouen programes i serveis relacionats amb la 
immunització de malalties evitables en la infància i adolescència, prevenció de 
l'abús de drogues, tabac i alcohol; salut bucodental, prevenció de la tuberculo
si , salut de la dona i de l'infant, salut dels joves, prevenció de la sida, qualitat i 
seguretat alimentària, qualitat i seguretat dels medicaments i salut ambiental. 

" Reglament tècnic de la CASS, article 9. 
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L'atenció secundària (especialitzada) ambulatòria és proveïda principalment 

per metges privats en les seves consultes . Els serveis ambulatoris de l'hospital 

també tenen una àmplia oferta d 'especialitats, incloent un centre de diàlisi, 

serveis de rehabilitació física i ortopèdica, serveis de diagnòstic i atenció urgent 

ambulatòria. La majoria de serveis de rehabilitació són proveïts per fisiotera

peutes que treballen en els seus locals. El servei de rehabil itació de l'hospital 

col· labora amb els fisioterapeutes individuals en el tractament de persones que 

han sofert traumatisme i problemes neurològics. Més recentment, hi ha hagut 

tendència a incloure algun tipus de rehabilitació en la llista de serveis als cen

tres de salut. 

L'atenció hospitalària a Andorra és proveïda per l'únic hospital, de propietat 

pública i gestionat pel SAAS. Amb 189 llits (incloent-hi 12 ll its psiquiàtrics, 6 

d'urgències i 4 incubadores), proveeix Andorra amb la majoria de l'atenció hos

pitalària bàsica i amb atenció especialitzada. A més, hi ha una clínica geriàtrica 

privada de 50 llits amb conven i amb la CASS. El sistema sanitari andorrà també 

compta amb hospitals fora del país per a procediments quirúrgics complicats 

o inhabituals. Els serveis diagnòstics a l'hospital inclouen radiologia, tomografia 

axial computeritzada, ecografia i ressonància magnètica nuclear. 

L'admissió a l'hospital es limita en general a l'atenció aguda, quan l'atenció a 

domicili no és eficaç o quan es necessita una intervenció quirúrgica. 

Hi treballen dos tipus de metges: assalariats, empleats directament per l'hospi

tal (53 metges el 2002), i metges privats. Aquests tenen dret a fer proced iments 

quirúrgics, diagnòstics i d'altres en els locals de l'hospital ; a canvi, se' ls demana 

d'assegurar les guàrdies un determinat nombre d'hores setmanals. 

El 2002, el nombre de llits públics d 'hospital per a 1.000 habitants era de 2,8, la 

taxa d'ocupació del 70 % i l'estada mitjana de 6,7 dies. La taxa d'admissions, 

del 10,3 per cent. Una enquesta del 1997 mostra que dels andorrans hospita

litzats aquell any el 76,8 % ho foren a Andorra, el 14,2 % a Espanya, el 7,5 % a 

França i 1'1 ,6% en altres països. 

Comparat amb altres països d'Europa, Andorra té una capacitat hospitalària 

i una taxa d'admissions molt baixes. Aquest fenomen està relacionat amb la 

uti lització dels hospitals de França i Espanya per als assegurats andorrans. 

86 Universitat Catalana d' Estiu 2004 



Contrastant amb la tendència prevalent a la majoria de països europeus, el 
nombre de llits d'hospital han augmentat en els darrers anys, bé que la ràtio per 
població ha romàs constant. L'ocupació i l'estada mitjana situen Andorra en una 

posició mitjana en l'Europa occidental. 

160 metges (2002) i altres professionals privats tenien un conveni amb la CASS, 

incloent-hi 69 metges de capçalera i dentistes, que normalment no treballen a 
l'hospital. 

L'atenció social la proporcionen els treballadors socials a les parròquies. La 
majoria treballen per al Departament de Benestar del Ministeri de Salut i Ben

estar. També treballen amb programes orientats als infants en situació de risc, 
l'adopció, les persones ancianes o les dones, en general vinculats a l'atenció 

primària i amb els serveis de promoció i prevenció del Departament de Salut. 
Els centres de salut proporcionen atenció comunitària. També hi ha dues resi
dències per a les persones d'edat, una pública i l'altra privada, cadascuna amb 
50 llits. La clínica geriàtrica privada s'integra en el sistema com un establiment 

mèdic de llarga estada. 

Des del1 996 existeix un centre públic de salut mental dedicat primordialment a 
l'atenció comunitària en salut mental. 

La provisió de medicaments està assegurada per la importació directa que 
realitzen les 54 oficines de farmàcia implantades als nuclis urbans o en centres 
comercials i per la farmàcia de l'hospital. 

En no existir un registre de medicaments propi , s'admet la importació de medi
caments procedents dels països d'Europa occidental i d'Amèrica del Nord. Els 
d'una altra procedència són sotmesos a un escrutini cas per cas. 

La CASS cobreix els medicaments prescrits per un professional autoritzat en 
funció dels preus practicats en la venda al públic. 

La provisió i la distribució de medicaments sotmesos a control internacional 
és assegurada pel Servei de Farmàcia, Establiments i Productes Sanitaris del 
ministeri encarregat de la sanitat. 
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La formació dels professionals 
Amb poques excepcions, a Andorra no existeixen escoles o facultats univer
sitàries. Entre les professions sanitàries, la d 'infermeria és l'única que té una 
escola universitària creada l'any 1988. 

En tots els casos, la legislació vigent22 reconeix els diplomes o títols dels països 
veïns i, per extensió, els convalidats en aquests països, i també els conval idats 
a Andorra. 

Amb els anys, és cada vegada més freqüent que joves d'Andorra optin per 
efectuar la seva formació universitària fora de l'àmbit geopolític descrit. Els pro
blemes que això comporta s'aborden de forma individual. Aquesta descripció 
és vàlida en termes generals per a totes les professions sanitàries. 

L'Escola Universitària d' Infermeria d'Andorra ha format des del 1988 la majoria 
dels efectius que treballen actualment en els serveis sanitaris. El ministeri en
carregat de l'educació supervisa la programació i la docència, i el ministeri en
carregat de la salut garanteix l'adaptació a les polítiques de salut i de recursos 
humans per a la salut. El diploma de l'Escola és reconegut internacionalment. 

La majoria de metges ha fet la seva formac ió bàsica i de postgrau en univer
sitats i hospitals espanyols o francesos. Quan els joves andorrans retornen al 
país a practicar la seva especialitat, tenen la mateixa formació que els seus 
homòlegs ve·lns. En alguns casos, l'obtenció del mateix diploma que obtenen 
homòlegs no és possible per qüestions administratives, de difícil solució. A 
més, a Andorra no s'aplica la Directriu 93/16/ EEC de la Unió Europea sobre la 
formació mínima obligatòria posterior a la llicenciatura per poder exercir en els 
sistemes públics. Aquesta normativa està en vigor als països de la Unió des de 
l'I de gener de 1995. 

Prop d'un 60 per cent dels metges practica especialitats mèdiques o quirúrg i
ques, i un 18 per cent practica la medicina general i proporciona, amb els pe
diatres, la major part de l'atenció ambulatòria. Els metges restants despleguen 
la seva activitat professional en àrees com urgències hospitalàries o l'adminis
tració, entre d 'altres. 

22 Decret del Consell General pel qual es regula l'exercici de les professions liberals al Principal d'Andorra, 11 de juhol de 1977, 
article 1. 
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La formació i la posterior integració professional al país descrita per als metges 
és ap licable a la de la resta de professionals sanitaris, amb les naturals diferèn
cies en funció de cada professió. 

Associacions professionals 
Els col·lectius de metges, dentistes, farmacèutics, infermeres i llevadores, psi
còlegs i fisioterapeutes tenen cada un el seu col·legi professional. Els col·legis 
de metges i de psicòlegs han adoptat un codi deontològic. 

També existeixen algunes associacions científiques, com l'Associació Andorra
na de Metges d'Atenció Primària des del 1993, i l'Acadèmia de Ciències Mèdi
ques, creada l'any 1998 en vinculació amb la Societat Andorrana de Ciències. 

Discussió 

En la reflexió sobre Els llindars òptims del creixement andorrà sembla ben na
tural plantejar-se la qüestió més específicament sobre aquells elements del 
sistema social que configuren el nucli del bon funcionament d'una societat: 
educació, sanitat , treball , protecció social. 

Si acceptem l'accepció de llindar com «valor extrem d'una magnitud que, en 
ésser traspassat , fa canviar les característiques del sistema establert»,23 ente
nem amb més claredat el repte que ens proposen els organ itzadors d'aquesta 
17a Oiada Andorrana a I'UCE: tractar del valor extrem òptim -és a dir, que no 
faci canviar les característiques del sistema- del creixement andorrà. 

En abordar aquesta qüestió sobre el sistema sanitari cal recordar, encara que 
sigui breument, que els termes estrictes de creixement, és a dir, d'increment 
de la capacitat productiva i dels recursos disponibles, no són suficients per a 
la nostra reflexió. Bé que aquests elements formen part del nucli de la qüestió, 
ells sols no poden contribuir a elaborar les respostes. Això és degut, en part, 
a les característiques particulars de la salut humana - el bé que cal mantenir o 
retrobar- , a la relació no lineal entre l'estat de salut i el consum o util ització de 
productes i serveis sanitaris, i perquè l'aplicació estricta dels mecanismes de 

23 Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Institut d'Estud is Catalans, 1995. 
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mercat en l'àmbit dels serveis i productes sanitaris s'ha vist que no contribueix 
a aconseguir els resultats més eficients possibles. En entrar de ferm al segle 
xx1 hem d'aprendre lliçons de l'experiència adquirida a Europa sobre aquestes 
matèries des de les darreres dècades del segle x1x. 

Amb aquesta perspectiva, qualsevol creixement del sistema sanitari que dificul
ti, fren i o faci impossible el desenvolupament humà a Andorra es veu com un 
límit, una via oberta a una situació indesitjable. No ens estendrem aquí sobre les 
importants diferències entre creixement i desenvolupament, que han estat estu
diades i publicades per mestres mundials del pensament polític i econòmic.24 

Tots els sistemes de seguretat social europeus (Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
França, Holanda, Luxemburg i Suïssa) s' inspiren en els mateixos principis bà
sics i busquen l'assoliment de finalitats semblants, però difereixen entre ells de 
forma significativa. Moltes d'aquestes diferències deriven de la incomparabilitat 
de les estructures socials, econòmiques, institucionals i ideològiques de cada 
país, en el si de les quals el finançament a través de la seguretat social ha evo
lucionat gradualment al llarg de molts anys. 25 

En els sistemes san itaris basats en la seguretat social, l'Estat intenta harmonit
zar i estendre el mosaic d'institucions i mecanismes concloents i explícits creats 
per proteg ir grups de persones contra les conseqüències econòmiques de la 
malaltia i la discapacitat.26 

En un sistema com el nostre, l'absència de mecanismes organitzatius per a la 
major part dels seus elements més influents produeix problemes de coordinació 
i en particular de continuïtat de l'atenció. Algunes dades objectives en països 
europeus mostren que aquesta manca de coordinació té un impacte negatiu 
sobre la qualitat de l'atenció: una part del problema pot provenir de pràctiques 
individuals inadequades, però el problema més gran és que el procés d'aten
ció no és gestionat pel sistema. Això és especialment notable en les malalties 
cròniques. Dues situacions clàssiques revelen els problemes de coordinació: 
la interfase entre l'atenció hospitalària i l'atenció ambulatòria, i la interfase entre 
l'atenció sanitària i l'atenció social. 

"Amartya SEN, Oeve/opment as Freedom, Nova York, Alfred A. Knopf, 1999. Se'n podrien c itar molts d'altres. 
25 R. B. SALTMAN i J. FiGUERAS (ed), European Hea lth Care reforms. Funding systems equitable, Copenhagen, WHO, 1997, p. 117. 
26 W. BoERMA, Considering a coordinating ro/e in primary care (en premsa). 
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La cerca de solucions per obtenir un sistema sanitari integral i ben coordinat no 
és nova, però esdevé cada cop més urgent degut a pressions de la demanda, 
per l'augment de la morbiditat, la coexistència de malalties cròniques , l'envelli
ment de la població i les expectatives de noves tecnologies sanitàries. El reco
neixement i l'exercici dels drets del pacient encara hi afegeix més pressióY 

El sistema de pagament no és el factor més influent per dirigir el comportament 
professional, però és un element que els polítics veuen fàcil de modificar. En 
general, el pagament per acte aspira a permetre als metges reaccionar d'una 
manera flexible a les necessitats dels pacients i els garanteix un elevat grau 
d'autonomia. Les compensacions econòmiques estan directament relaciona
des amb el treball realitzat. Els ingressos dels metges són determinats pel nom
bre de serveis multiplicat pel preu dels serveis. 

En els sistemes de pagament per acte no hi ha funció de porta d'entrada per 
als professionals d'atenció primària; el pacient pot, en general, triar lliurement el 
professional i no està inscrit en la llista d'un professional d'atenció primària. En 
conseqüència, la posició dels metges de capçalera, com a metges de primer 
contacte amb el sistema, que proveeixen atenció continuada, integral i coordina
da és més aviat feble. A més, l'accés per als pacients és obstaculitzat per les càr
regues per a l'usuari (tiquet moderador) i els mecanismes de reembossament. 

El pagament per acte no incentiva cap dels valors centrals de l'atenció primària 
(primer contacte, accés, continuïtat, integració, coordinació), i els metges ten
deixen a delegar menys tasques a altres professionals de la salut que sota al
tres formes de pagament.28 No resulta sorprenent, car aquesta forma de paga
ment comporta incentius per maximitzar els ingressos maximitzant els serveis 
produïts per un mateix, el que naturalment comporta jornades de treball més 
llargues. Els pacients utilitzen més serveis ; però sense evidència sobre llur estat 
clínic i evolució es fa difíc il de dir si aquest major consum de serveis és peril lós 
o benèfic per als pacients. 29 

27 M. C ALNAN, J. HunoN, D. PoL TON i H. TILJAK, The challenge of coordination: the rafe of primary care professionals in promoting 
integralion accros the interface (en premsa). 
28 C. C HAix-CouruRIER, I. O uRAND-ZALESKI , O. J OLLY i P. OuRIEux, «Effects of financial incentives on medical practica : results from a 
systematic review of the literature and methodological issues•, lnternational Journal for Quality in Health Care, núm.12 (2) (2000), 
p.133-142. J. DE MAESENEER, K. BoGAERT, L. DE PRINS i P. GROENEWEGEN, · Physician funding», a S. BRowN (ed .), A literature review. Phy
sician funding a nd health care systems- an international perspectiva, Londres. The Royal College of General Practit ioners, 1999, p. 
17-32. T GosoEN, F. FoRLANO, I. S. KRISTIANSEN et al. , Capitation, salary, fee -for-service a nd mixed systems ol payment: effects on the 
behavior of primary care physicians (Cochrane Review), Chichester, John Wiley & Sons. 2004 (The Cochrane Library, lssue 1) . 
29 T GosoEN, F. FoALAND, J. S. K RISTIANSEN et al. (2001}, «lmpact of payment methods on behavior of primary care physicians", Jour
na/ ol Health Services Research and Po/icy, núm. 6 (1) (2001). p. 44-55. 
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Les autoritats sanitàries i la seguretat social poden intentar limitar l'expansió 
de serveis establint pressupostos negociats o canviant els preus relatius dels 
serveis, per exemple, reduint els preus relatius dels procediments tècnics i aug
mentant els preus relatius de la consulta i consel l individual , que consumirien 
més temps. Però intervencions com aquestes és probable que tinguin efectes 
directes sobre la presa de decisions clíniques.30 

En els sistemes de pagament per acte, els costos d'explotació són elevats : 
cal negociar les tarifes, vigi lar el frau , controlar els pressupostos i establi r la 
facturació de cada proveïdor individual o directament amb el pacient. Aquests 
sistemes són preferits per l'elevat grau d'elecció que ofereixen, però aquesta lli 
bertat té el seu preu. El cost més elevat de l'atenció secundària, al servei menys 
coordinat i menys integrat que cal esperar, serà finançat amb un increment de 
les cotitzacions o del tiquet moderador o d'ambdós. 

L'evidència disponible suggereix que els sistemes de pagament per acte ten
deixen a augmentar el volum dels serveis proveïts als pacients. Aquesta ten
dència a la sobreprovisió pot ser perjudicial per als pacients i és costosa per 
a la societat. Les autoritats sanitàries i la seguretat social han d'intentar limitar 
el volum de serveis . La combinació amb la ll iure elecció dels metges augmen
ta l'oportunitat d'elecció dels pacients, però disminueix els incentius per a un 
sistema d'atenció ben coordinat. Els polítics han de ser conscients d 'aquest 
compromès equilibri.31 

Resumiríem els factors que ens sembla que limiten ja avui el creixement que 
contribueix al desenvolupament del sistema sanitari andorrà en tres grups, se
gons es refereixin a les persones que cal protegir, l'economia del sistema o la 
qualitat dels serveis. 

La protecció de les persones 
El mandat constitucional de l'article 30 representa alhora, com la resta de la 
carta magna, la voluntat del poble andorrà i els horitzons que aquest ha con
certat. El «Sistema de seguretat social garantit per l'Estat>> que refereix l'article 
citat s'adreça a totes les persones d'Andorra i, en conseqüència, serà necessà
ria nova legislació i l'actuació dels poders públics per fer-ho efectiu. 

30 P GAOENNEWEGEN i M. CALNAN (1995). ·Changes in the control ol health care systems in Europe. lmplications for professional 
autonomy•, European Journal of Pub/ic Health, núm. 5 (4) (1995), p.240-244. 
31 S. GRESS, D. DELNOIJ i P. GROENEWEGEN, Managing primary care behaviour through payment systems and financial incentives 
(en premsa). 
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Hom es pot demanar si l'article 7c de la Llei qualificada de modificació de la 
llei qualificada de residències passives no conforma també un dels elements 
legislatius que configuren el sistema de seguretat social referit. 

Però és més preocupant que, en el vuit o més per cent de la població no asse
gurada a la CASS, hi ha una proporció desconeguda de persones sense cap 
protecció. Com també preocupen algunes desigualtats en l'accés als serveis 
entre assegurats cotitzants. 

Existeixen diverses opcions, que no examinarem ara, per abordar aquest repte, 
i en els sistemes europeus de seguretat social en trobem alguns exemples. En 
el nostre context, no hem d'oblidar la reduïda magnitud de l'organisme de segu
retat social, la CASS, i, en la reflexió sobre quina opció s'aplicaria millor a casa 
nostra, caldria preveure el seu enfortiment en tant que entitat asseguradora de 
característiques socials. 

Entenem que un límit existent avui i que hauríem de superar en un creixement 
òptim és la cobertura, en la protecció de la salut i altres necessitats personals, 
universal de la població de dret. El desplegament de mecanismes concrets per 
aplicar l'article 8b de la LGS o l'article 18 de la Llei de garantia dels drets de les 
persones amb discapacitat són només dos exemples de la tasca pendent. 

Economia i finances 
Un segon grup de factors limitants són d'ordre econòmic i financer. Andorra 
és un país pròsper on fins es veu certa opulència. Malgrat això, dedica una 
part relativament reduïda de la seva riquesa (PIB) al sistema sanitari: un 5,9 % 
segons algunes fonts o un 7,9 % segons d'altres. Això no és, per si mateix, ni 
bo ni dolent. Però hi ha alguns elements preocupants en l'estabilitat de les fonts 
d'ingressos i de les despeses. 

La despesa sanitària creix més de pressa que la inflació. La despesa total va 
créixer una mitjana del 8,5 % anual (1995-2001 ) i la despesa per capita de la 
CASSen un 5 % anual (1996-2002). Fins quan? Quin és l'esforç màxim que es
tem disposats a fer els ciutadans? Quina seria la quantitat suficient per obtenir, 
amb els coneixements i la tecnologia disponibles, un sistema sanitari eficient i 
efectiu? 
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La despesa sanitària de la CASS està garantida mentre el salari mitjà i el nom

bre d'assegurats cotitzants augmenti, resultant les cotitzacions en una magni

tud superior al valor de les prestacions. Això ha estat succeint els darrers anys, 

però un canvi de tendència no es pot excloure. Caldria evitar que el nombre 

d'assegurats disminueixi com a resultat d 'eliminar l'ob ligatorietat d'assegurar

se per a alguns empleats o posar barreres a l'assegurança de no assalariats. 

Un intent d 'augmentar el nombre d'entitats que proveeixin l'assegurança social 

sanitària tampoc seria desitjable: a més de requerir condicions equivalents, no 

de mercat ni purament actuarials, per als diferents organismes, les dimensions 

del mercat andorrà no permeten fantasies en aquesta matèria. 

Confiar en prestacions de beneficència com a via d'accés al sistema sanitari té 

conseqüències de dos tipus: les persones afectades es poden sentir menysva

lorades en la seva relació amb el sistema i es pot abocar a un sistema sanitari 

de dues velocitats. A més, les cotitzacions a la CASS originades per aquestes 

prestacions són sovint més baixes que les del salari mínim. 

Les contribucions de l'Estat a la CASS i al sistema sanitari per diferents concep

tes han de ser explícitament regulades amb quelcom d'equitat social. No obli

dem que entre les fites permanents del sistema sanitari hi ha les d'aconseguir 

bona salut, sensibilitat a les expectatives legítimes de la població i justícia en la 

contribució econòmica. 

La qualitat dels serveis 
Més amunt hem comentat alguns aspectes de la relació entre la qualitat dels 

serveis i les característiques del nostre sistema sanitari (basat en la seguretat 

social , metges pagats per acte). Ja s'ha dit que més quantitat de serveis no es 

correspon necessàriament amb millor salut. 

Es podria intentar resumir el problema de la qual itat de serveis així: hi ha dos 

grups d'elements que configuren la qualitat dels serveis sanitaris. Un és el de 

la relació interpersonal amb el pacient o usuari . La capacitat professional d 'es

coltar, de transmetre empatia, de preocupar-se sincerament pels pacients i els 

seus problemes, amb respecte dels seus punts de vista i opinions, d'assumir el 

rol dirigent i terapèutic que la professió comporta. En un sistema de circulació 

oberta dels pacients entre els professionals, aquells són en general prou vius 

per identificar els professionals que responen mi llor a les seves expectatives. 
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El segon grup es refereix a la qualitat tècnica de l'actuació professional, del pro
cés d'atenció. En això, la població i els pacients, malgrat l'increment actual de 
la informació a l'abast sobre la salut, es troben en mans del professional, que és 
l'expert, en qui confien i a qui encarreguen que dirigeixi el procés. I és aquí on 
la variabilitat de la pràctica mèdica en situacions determinades, ben conegudes 
per l'estudi científic, crida l'atenció. Ja s'ha dit que en aquests sistemes no hi ha 
cap direcció ni coord inació central del procés d 'atenció. lles solucions apunten 
vers una major implicació dels mateixos professionals, de les seves associa
cions, i de les institucions i establiments sanitaris, en procediments provats 
que contribueixen a vigilar el manteniment de la qualitat dels serveis. Aquesta 
implicació activa hauria de ser sostinguda en el temps, compatible amb inicia
tives europees per facilitar la comparació de resultats. Les autoritats sanitàries 
i la seguretat social podrien jugar un paper crucial, de catàlisi i suport, perquè 
aquestes actuacions haurien de redundar en una millor atenció per als ciuta
dans. 

Josep Maria Goicoechea i Utrillo 
Metge, exdirector de divisió de l 'OMS i exministre de Salut i Benestar 
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Flux financer 

Govern I 

I CASS I 

I Assegurances privada I 
+ complementària 

,--.I Dentistes I· -- -- ----- ------··· · ····· · ···-···· ········ 

r-I Farmacèutics ¡ . .......... ······················· ·· ······ · 

r- i Metges generals/especialistes !•············ ------·-------· ··············· 
d'atenció primària 

....... ¡ XCS I AP 

-··· .. I CHA 

....... I Hospitals concertats 

~ 
... .. I Hospitalització llarga/molt llarga 

r--s 

s I Serveis de salut pública 

+ 
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Secció malaltia 

Subsecció malaltia règim general 

Assegurança Prestacions 

Reembossament Salari (econòmiques) 

malalt ia - Medicina general i especial Assegurats cotitzants 
-Farmàcia Dies 4-30: 50% 
- Hospitalització Dies 31-180: 66% 
- Odontoestomatologia 
-Òptica 
- Ortopèdia i pròtesi 
- Protecció maternal 
- Trasllat en ambulància 

maternitat - Honoraris preufet part Assegurades cotitzants 
- Sojorn hospitalari vuit dies 90% salari durant 16 
- Honoraris i despeses setmanes 

derivades hospitalització 
relac. part 

accidents de treball Com asseg. Malaltia però Dies 1-30: 50% 
sense tiquet moderador D.30-xx: 66% 

Reversió (víd+orfes) 

invalidesa Les d 'asseg. Malaltia pensions 

capital defunció NO Salari mensual x 3 

Secció malaltia 

Subsecció malaltia règim complementari 

Assegurança Prestacions 

Reembossament Salari (econòmiques) 

malaltia règim complementari - Drets de quiròfan (Q) NO 
- 15% despeses 

hospitalització 
- pròtesi dentària 
- corona dentària 
-control maternal: part no 

coberta per asseg malaltia 
gral. 
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Estructura organitzativa del sistema de salut 

I Govern ment I 
I 

I Ministry of Health and Welfare I 

Oepartment of Health 

Food and nutritional safety 
Environmental health 
Epidemiology and health information 
Pharmaceuticals 

Andorran Office of the 
Social Security (CASS) 

Independent 
health care professionals 

(general practitioners, specialists) 

I
Andorran National Health Service I 

(SAAS) I 

H Andorran Hospital Centre (CHA) I 

Y Primary health care providers I 
Home care 
Maternal care 
School services 
Youth care 
Mental care 
Traveller assistance 

f- Medica! certification 
Rehabilitation 
Health centre network 

Els actors del sistema sanitari 

Finançadors 

1 ¡ 
Ciutadan 

Proveïdors 
Usuaris 
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Sistema sanitari mixt. .. 

Finançament 

públic privat 

Pro 
visió 

pública 

privada 

a b 

e d 

... basat en la seguretat social . 

. . . constituït pel conjunt d'estructures i serveis de 
l'Administració general i els tutelats per aquesta . 

.. d f ' bl' Distribuc1o e unc1ons assistència, hiqiene 1 sa ut pu ICa 
Higiene I Salut Assistència 

I oública Individual ! Col -lectiva 
Govern Planifi cació 

Ordenació 
Execució I 

CASS - Recaptació 
cotitzacions 
- Finançament 
serveis usats pels 
beneficiaris 

SAAS Gestió € públics 
Provisió de serveis 

Professionals Provisió de serveis 
i 

establiments 
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EL CREIXEMENT 
INSOSTENIBLE 

Patrick Garcia i Ricart 

El primer que hem de tenir en compte és quants habitants volem ser. Amb això 
ens referim a quanta gent pot assumir el país, sense que la nostra qualitat de 
vida empitjori encara més. Perquè, com tots sabem, Andorra creix sense fre i, 
encara que sembli una bogeria, estem anant cap a una Andorra de 200.000 ha
bitants en un relatiu curt termini. És això el que realment volem? Hi haurà prou 
aigua per a tots? Té Andorra les infraestructures per assumir aquest volum? 
Com afectarà això el medi ambient? 

Nosaltres pensem que per al nostre país no és convenient tenir una població de 
més de 100.000 persones aproximadament. És per això que Renovació Demo
cràtica prendria un seguit d'accions que detallarem a continuació. 

Regularitzar la construcció és el primer pas per a una Andorra sostenible. Amb 
el ritme actual, ens veiem abocats irremeiablement a una massificació insupor
table per al país. Amb això no volem dir que aturarem dràsticament la cons
trucció (som conscients que és un dels motors econòmics més importants 
del país), però sí que el que és inviable és continuar amb aquest ritme frenètic 
que no beneficia ni el poble, ni el turista al qual li prometem un país de natura. 
I, a part d'això, s'han tingut en compte els ri scos naturals que comporta una 
construcció desmesurada? S'ha de modificar la llei actual de l'ordenament del 
territori. 

Any rere any, tots hem vist com se'ns ha privat d'espais verds al nuclis urbans. 
Creiem convenient fomentar aquests tipus d'espais i també reduir l'espai edi-
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ficable entre immobles; d'una banda, per embel lir les parròquies i, d'una altra, 

per sentir-nos més a gust en el nostre entorn. 

Per protegir el nostre patrimoni, s'han de promoure polítiques d'adquisició dels 

sòls per les administracions públiques o fundacions privades amb finalitat de 

protecció del medi. 

Sense entrar en detalls, aquests són els punts que creiem més importants per 

a una Andorra sostenible. 

Definir la població (100.000 habitants, més o menys). 

- Regularitzar la construcció (modificació de la Llei general del territori) : 

a) Creixement sostenib le, redu ir la construcció. 

b) Riscos naturals? 

- Fomentar espais verds amb prioritat al centre. 

- Polítiques d'adquisició dels sòls per les administracions públiques o fundaci-

ons privades amb finalitat de protecció del medi. 

-Reduir l'espai edificable (espai entre immobles). Estudi per eliminar les barre

res arquitectòniques (minusvàlids). 

Fer un estudi de vialitat. 

-Trobar solucions a l'efecte embut: 
a) Carreteres secundàries de la frontera espanyola cap a parròquies altes. 

b) Trobar alternatives a la frontera del riu Runer (ex: Encamp-Martinet). 

- Reduir el transport motoritzat: 
a) Fomentar el transport públic. 
b) Reduir el trànsit dels automòbils privats. 

- Donar solucions: 
a) Elaborar un pla nacional de transports per resoldre la xarxa viària (cf. em

but). 
b) Fer una campanya de sensibil ització del transport públic (més parades, 

accessibilitat). 
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PARRÒQUIES 
ALTES 

-- Trànsit restringit automòbils privats - Trànsit automòbils privats - Transport públic 

El model de cre ixement actual no es pot basar en l'increment accelerat de la 
productivitat i el consum sense tenir en compte el temps de renovació dels 
recursos utilitzats ni els efectes de degradació ambiental (a més a més dels 
efectes socials i cu lturals de l'espècie humana). 

L'abús dels recursos que no són renovables a escala humana, la contaminació 
i el desgast ambiental comprometen la viabi litat del país i de la majoria d'espè
cies animals i vegetals . 

És necessari que, mitjançant la incorporació de l'educació ambiental al nostre 
dia i dia, es promogui una escala de valors diferent a l'actual que respecti i variï 
la concepció de desenvolupament acceptada fins ara que vincula la qualitat de 
vida amb el consum; bona part dels recursos que utilitzem són finits. 

Hem d'orientar-nos vers una societat que promogui una reducció del consum 
actual i que aquest se situï dins del que és ecològicament possible i acceptable. 
Hem d'aconseguir un ús més eficient, racional i renovable dels recursos, sobre
tot de l'energia perquè no es generin tants residus ; que es mantingui la biodi
versitat existent i que es tinguin en compte les disponibilitats reals del medi. 

Perquè això sigui possible hem de prendre mesures en el nostre territori i les 
administracions s'han de dotar d'instruments adequats (ob ligatorietat d 'estudi 
d'impacte vincu lant, reciclatge ... ) per assegurar la conservació, protecció i mi
llora de l'entorn natural. 

Evitant la malversació de recursos i promovent la utilització equilibrada de les 
potencialitats del territori avançarem cap a un reequil ibri territorial més ajustat a 
les disponibilitats reals. 
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Es tracta de l'impuls d'un compromís per no malmetre l'entorn. 

La utilització de la majoria de recursos renovables i no renovables forma part 
d'una complexa xarxa ecològica, tecnològica, demogràfica, econòmica i d'ins
titucions governamentals; per tant, el desenvolupament sostenible implica 
l'exercici de la solidaritat entre generacions i entre totes les persones d'una 
mateixa generació. 

Hem d'entendre també que sense una redistribució més equitativa dels béns 
que s'obtenen, que signifiqui una millora del nivell de vida, no serà possible dur
ho a terme, ja que si el país continua amb els desequil ibris socials importants es 
produeix una explotació egoista dels mitjans dels quals es disposa. 

Tanmateix, l'evident impossibil itat d'un creixement i un consum il·limitats a Andorra 
demana l'absoluta solidaritat amb les nostres generacions futures; requereix una 
transició ecològica on es preservin les característiques del nostre país, una ga
rantia d'estabilitat, la integritat i la regeneració del nostre ecosistema. 

El volum de creixement de tots els sectors econòmics ha de fer-se amb moder
nisme, equitat i visió de futur, però salvaguardant la realitat del país. 

El creixement econòmic i el progrés social han de definir els seus objectius dins 
del desenvolupament sostenible, ja que aquesta és l'única possibi litat de no com
prometre les necessitats i les aspiracions legítimes de les properes generacions. 

Treballarem pel present i el futur d'Andorra amb la protecció, l'ensenyança, el 
respecte i la promoció de la nostra cultura, llengua, tradicions, patrimoni natural 
i artístic. 

Nota: Aquest text forma part de l'esborrany de programa electoral de Renovació Democràtica (RD). 

/04 

Patrick Garcia i Ricart 
Arquitecte, parlamentari i president de Renovació Democràtica 
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ELS LLINDARS 
ÒPTIMS DE POBLACIÓ 
I IMMIGRACIÓ 

Josep Maria Cabanes i Dalmau 

Antecedents històrics de la immigració a Andorra 

El Principat d'Andorra va passar de ser una terra d'emigrants durant segles, 
amb una economia de subsistència basada en l'agricultura i la ramaderia, a 

esdevenir una terra d'immigració. 

L'augment de la població comença a ser significatiu a partir dels anys 1930, 
amb l'arribada a Andorra de les primeres onades de treballadors immigrants 
per construir les carreteres i les primeres grans infraestructures, com la primera 
empresa hidroelèctrica d'Andorra, FHASA, que aportà els primers quilowatts 
d'electricitat. 

La residència dels estrangers a Andorra era considerada, a l'origen, com una 
qüestió d'ordre públic i, per tant, era la policia, sota l'autoritat dels veguers i dels 
batlles, qui n'exercia el control. 

El Decret del 3 de gener de 1975 regula per primera vegada les condicions 
d'entrada i de residència dels estrangers, els diferents tipus de residència, el 
reagrupament famil iar, els tràmits a seguir per a la concessió d'una autorització 
d'immigració, les expulsions i el règim sancionador. 

Amb aquesta normativa es va pretendre tenir un doble control: quantitatiu i 
qualitatiu. Des del punt de vista quantitatiu es regulava, a través d'un sistema de 
quotes, el límit d'immigrants que el país podia acceptar. Des del punt de vista 
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qualitatiu , es feia amb la finalitat d'impedir que tinguessin la condició de resi
dents persones que, per la seva conducta o pels seus antecedents, poguessin 
constituir una amenaça per a l'ordre públic o la pau de les Valls. 

D'ençà l'any 1975, la immigració ha estat regulada per diversos decrets i regla
ments, que han procurat en tot moment adaptar-se a l'evolució econòmica i 
social del nostre país, com ara el Decret de bases sobre la immigració (del 26 
de juny de 1980) , els decrets dels veguers sobre residència d'estrangers (del 
3 de juliol de 1980), els reglaments de quota i el Decret regulador del Servei 
d'Immigració (del 7 de febrer de 1996). 

No obstant això, es va fer necessari un canvi en la gestió de la immigració 
i un marc legal modern que dotés de més seguretat juríd ica la situació dels 
immigrants a Andorra. L'aprovació de la Llei qualificada d' immigració el 14 de 
maig de 2002 va constituir un repte i una nova manera d'enfocar les polít iques 
d'immigració al nostre país. 

Anàlisi de la gestió actual de la immigració 

En el moment d'avaluar el canvi que havíem de promoure per millorar l'antic 
sistema, vam concloure que el nou model de gestió de la immigració no podia 
deixar de banda la fragi litat que presenta la nostra economia i les tensions 
econòmiques i socials que fàci lment podrien arribar a sorgir si la política d'immi
gració no tenia com a prioritat central la protecció del mercat interior del treball , 
tant pel que fa als nacionals andorrans com pel que fa a la comunitat resident. 

Aquest tema és particularment sensible ateses les característiques del nostre 
mercat de treball, en el qual existeix una extrema mobilitat de la mà d'obra i un 
recurs habitual a la immigració per resoldre aquest problema. 

Cal tenir en compte que alguns sectors de l'economia d'Andorra es caracterit
zen pel fet que desenvolupen activitats limitades a una temporada de l'any. 

D'altra banda, alguns sectors de l'economia del país poden conèixer períodes 
de fort creixement esporàdic poc previsible, cosa que implica una demanda 
puntualment més important de mà d'obra en certes activitats professionals de
terminades d'aquests sectors econòmics. 
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Ara bé, la gran majoria de la població d 'Andorra és de nacionalitat estrangera. 
Per tant, la nostra funció des del Govern no solament és resoldre la situació dels 
nous immigrants, sinó també permetre la integració progressiva dels residents 
autoritzats a residir i a treballar de forma permanent al Principat d'Andorra. 

La gestió de la immigració es basa en un sistema de quotes que està específi
cament definit a la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig de 2002. 

Existeixen dos tipus de quota: les quotes especials i les quotes generals. El 
Govern fixa quotes especials que van destinades a unes activitats professionals 
que pertanyen a un sector econòmic concret. A través de l'anàlisi de les dades 
trameses pel Servei d'Immigració i el Servei d 'Ocupació, es pot considerar que 
durant un període de temps determinat existeix un augment conjuntural d'una 
activitat en concret que no pot ser satisfet pel mercat interior de treball, o bé 
que existeixen unes activitats laborals que, per les seves pròpies característi
ques, només poden ser exercides durant una temporada determinada de l'any i 
que el mercat interior de treball tampoc pot satisfer. Aquestes quotes especials 
es materialitzen a través d'autoritzacions d'immigració de tipus temporal. 

Les característiques generals d'aquestes autoritzacions són el caràcter estric
tament temporal de l'autorització, la durada màxima de l'autorització prede
terminada a la Llei per a cada tipus d'autorització temporal (llevat del cas molt 
específic de les autoritzacions temporals determinades, que són concedides 
en el marc d'un mercat públic o de treballs per a una Administració pública), la 
prohibició de renovació de l'autorització i de cúmul d 'autoritzacions temporals 
(ha de passar un període mínim de cinc mesos entre la finalització d'una auto
rització i la sol· licitud d'una altra), la limitació estricta de l'autorització d' immigra
ció a l'exercici d'una activitat professional determinada en un sector econòmic 
concret i el fet que el titular d'una autorització d 'aquest tipus no tingui dret al 
reagrupament familiar. 

Així mateix, existeix una quota general que no afecta sectors econòmics espe
cífics. Podem dir que tot el que no s'inclou en les quotes especials estaria inclòs 
a la quota general. 

Les característiques de les autoritzacions de residència i treball que es conce
deixen en el marc d'aquesta quota són el caràcter renovable de l'autorització, el 
fet que permeten al seu titular exercir qualsevol activitat professional, ben entès 
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en els límits de la legislació sobre comerç i les professions lliberals, i que obren 
el dret al reagrupament fami liar. 

En tots els casos, la concessió d'una autorització d'immigració, sigui de tipus 
temporal, sigui prorrogable, està condicionada per unes quotes d'immigració 
general i especials predeterminades d'acord amb una política d'immigració. Per 
tant, no es pren en compte el caràcter determinat o indeterminat del contracte 
de treball , ni tampoc el nivell de salari de l'immigrant per a la concessió d'un 
tipus d'autorització concret. 

El Govern ha de determinar l'oportunitat d'obrir una quota general d'autoritza
cions de residència i treball i unes quotes especials d'autoritzacions temporals 
després d'haver analitzat de manera objectiva la situació del mercat interior. 
Aquesta anàl isi es fa a través de les dades del Servei d'Immigració i del Servei 
d'Ocupació. 

El Servei d 'Ocupació es crea per Decret (el 31 de juliol de 2002) com a or
ganisme indispensable en l'àmbit d'aplicació de la nova normativa en matèria 
d'immigració i com a eina necessària per fomentar, propiciar i executar la inter
mediació laboral. 

El Servei d'Ocupació és un servei públic gratuït destinat als nacionals andorrans 
i a les persones legalment residents que poden ser tant demandants d'ocupa
ció com oferents d'ocupació. 

Aquest servei, a més de facilitar tota la informació necessària sobre el mer
cat de treball als seus usuaris, té com a objectiu la recerca del lloc de treball 
adequat a les expectatives dels demandants d'ocupació i faci litar als oferents 
d'ocupació els candidats corresponents als seus requisits. 

Gràcies a un sistema informatitzat s' introdueixen a les bases de dades del Ser
vei d'Ocupació els currículums i les ofertes de trebal l. Aquestes dades codifi
cades s'interrelacionen i s'obté com a resu ltat una llista de candidats adequats 
a cada oferta. 

Una vegada comprovada la disponibi litat dels demandants, el Servei d'Ocu
pació envia les dades de contacte de la persona a l'oferent per tal que aquest 
pugui fer la selecció i, si escau, la contractació. L'oferent ha d'informar el Servei 
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d'Ocupació del resultat de les entrevistes a fi de continuar el procés de selecció 
o tancar l'oferta. 

Cal remarcar que la major part de persones inscrites al Servei d'Ocupació ja 
ocupen un lloc de treball i utilitzen aquest servei per recercar una millora en el 
seu treball , i que la minoria de demandants d'ocupació respon a persones que 
no disposen de cap tipus de feina. 

D'altra banda, i continuant amb l'explicació dels criteris de concessió de les au
toritzacions d'immigració, interessa remarcar que, d'acord amb el que estableix 
la Llei , existeix una prioritat en la concessió de les autoritzacions d'immigració. 
Accés prioritari per als andorrans i residents, i mesures encaminades a afavorir 
l'accés al mercat de treball als nacionals dels dos estats veïns, als estats de 
la UE que respectin el principi de reciprocitat i a la resta d'estats de la UE i de 
I'EEE. 

Amb aquesta limitació, també es pretén que el Govern disposi d 'una base legal 
per limitar l'impacte eventual d 'un recurs sistemàtic a la mà d'obra que prové 
d'estats tercers. 

Cal disposar dels instruments necessaris per evitar un recurs sistemàtic a la im
migració dels treballadors extracomunitaris que estigui únicament motivada per 
la voluntat d 'algunes empreses de reduir costos salarials. A més, amb aquesta 
mesura es protegeix el treballador extracomunitari legalment autoritzat enfront 
a eventuals abusos i se li garanteixen unes condicions de treball dignes i no 
discriminatòries. 

En definitiva, el model de gestió de la immigració que s'instaura a partir de 
l'entrada en vigor de la Llei qualificada d'immigració difereix bastant de l'esque
ma de competències que havia imperat fins aleshores, en què era el Consell 
General qui definia concretament la política en matèria d 'immigració mitjançant 
l'aprovació de quotes anyals que gairebé mai s'adaptaven a les necessitats 
reals del mercat. 

Els paràmetres per fixar les quotes són fluctuants i estan condicionats a les va
riacions permanents del mercat de treball. Amb l'experiència dels darrers anys 
s'ha constatat que el procediment parlamentari s'adaptava difícilment a aquests 
tipus de canvis i que comportava, per tant, un risc d'imprevisió i de desfasa-
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ment de la realitat econòmica, ja que sovint no es podia donar una resposta 

ràpida a les necessitats concretes. 

Aquesta nova gestió de la immigració es troba en perfecta consonància amb 

la que impera en la gran majoria de pafsos europeus, on és el Govern i no els 

parlaments qui fixa i gestiona els contingents o les quotes d'immigració. 

Des de l'entrada en vigor de la Llei qualificada d'immigració, el setembre de 

2002, el Govern ha anat aprovant periòdicament quotes d'immigració, i s'ha 

adaptat cada vegada més a les necessitats reals del mercat de treball. 

Un fet que ha propiciat aquesta adaptació és el volum de dades existents i 

les comparacions any rere any, que han permès efectuar reajustaments en la 

confecció de les quotes. Ens ha sorprès descobrir que les corbes dels gràfics 

denoten uns alts i baixos en l'entrada i la sortida d'immigrants co incidents en 

els mesos dels diferents anys. 

Es constata que Andorra, per les seves característiques, rep el major volum 

d'immigració durant la temporada d'hivern, i que pràcticament la meitat de les 

autoritzacions que es concedeixen responen a persones que efectuen treballs 

de temporada i que, finalitzats aquests treballs, abandonen el país. 

En l'elaboració de les quotes es fa una anàlisi de les dades i s'intenta posar fre 

a l'e levat índex de rotació de personal a través de la limitació de contractació 

de nou personal per les empreses, fet que no sempre ha estat ben rebut pels 

diversos sectors. 

Conclusió 

Establir els llindars òptims de la immigració en un país com el nostre no és una 

tasca senzil la, ja que el nombre d'immigrants que vénen a residi r i a treballar 

hauria de guardar una relació amb el creixement de llocs de treball que no són 

coberts pels nacionals. 

La immigració que rebem és molt superior al creixement del país, a causa bà

sicament de l'elevat índex de rotació dels treballadors. De cada cinc persones 

que vénen a treballar a Andorra, solament una es queda. 
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No obstant això, la nova gestió de la immigració, l'anàlisi cada vegada més de
tallada de les dades sobre els moviments migratoris, l'impuls de polítiques que 
fidelitzin el personal a les empreses i l'existència d'un nou marc legal laboral que 
doni més garanties a les parts implicades en la relació laboral han de permetre 
que l'equilibri entre la població i la immigració sigui ben aviat una realitat. 

Josep Maria Cabanes i Dalmau 
Bancari i ministre de Justícia i Interior 
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ELS DÈFICITS DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
CIVIL PÚBLICA 

Xavier Beal i Vilaginés 

Introducció 

La present ponència tracta de la infraestructura civil pública a Andorra i el seu 
objecte no és donar una lliçó tècnica sobre les característiques, les capacitats 
o les limitacions dels elements que la conformen. Procuraré igualment que no 
sigui una enumeració de dades sobre dimensions, inversions o volums d'utilit
zació de xarxes; el que pretenc és donar indicacions sobre quina és la situació 
actual de la infraestructura civil pública a Andorra i sobre quin pot ser el seu 
desenvolupament en l'esdevenidor. Per tractar aquest darrer punt i participar al
hora al tema general de la jornada, intentaré aportar elements de reflexió sobre 
quin és el potencial de creixement de les infraestructures, veient quins són els 
factors que el limiten, i a la vegada en quina mesura la infraestructura pot ser un 
factor limitador o estimulant del desenvolupament en determinats àmbits. 

Definició 
La definició que dóna el Gran Diccionari de la Llengua Catalana d'Enciclopèdia 
Catalana de la paraula infraestructura és la següent: «Conjunt d'elements de 
base que faciliten el funcionament del sistema productiu i la reproducció de la 
força de treball , com ara carreteres, ferrocarrils , instal·lacions sanitàries, urba
nització, escoles, etc.••. 

La infraestructura civil pública, en particular, engloba tots aquells elements 
construïts a càrrec d'ens públics que conformen les xarxes (viàries, ferroviàries, 
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de transport de fluids, etc.) per oposició als elements propis de l'edificació (ha
bitatges, hospitals, escoles, estadis, etc.). 

En la present exposició em cenyiré a les xarxes terrestres que permeten el des
plaçament de persones i de béns. 

Marc geogràfic 
Tant la situació com les perspectives de futu r de la infraestructura civil pública 
no poden ser examinades sense fixar-nos en les especificitats geogràfi ques del 
territori en el qual s' implanten. És ben evident que el territori andorrà, per la seva 
situació, les seves dimensions i la seva orografia, és un marc atípic. 

El Principat és un territori de menys de 500 km2 enclavat en el massís pirinenc 
i per tant sense costa marítima (excuseu l'obvietat, però és indiscutiblement 
un factor determinant pel que fa a l'aparició i desenvolupament d'alguns tipus 
d' infraestructures), amb una alçada mitjana d'entre 1.900 i 2.000 m (només 
comparable a la de Suïssa a Europa) i forts desnivells. El percentatge de territori 
que podríem considerar espai urbà o urbanitzable és inferior al 15 % del total. 

La població s'estima actualment en xifres rodones d'uns 70.000 habitants. La 
densitat de població és d'uns 150 hab/km2, però és evident que si ens referís
sim a habitants per km2 habitable aquesta seria molt més important. A títol de 
comparació, les densitats de població d'Espanya, França i Suïssa són de l'ordre 
de 80 hab/km2, 11 O hab/km2 i 183 hab/km2 respectivament. 

Un altre factor que caldrà no oblidar, en examinar tant la situació actual com les 
perspectives de futur de la infraestructura civi l públ ica a Andorra, és la interrela
ció que aquesta té amb les infraestructures dels dos estats veïns. Actualment, 
el Principat té dues úniques connexions internacionals, ambdues per carretera: 
amb l'Estat espanyol al pont del riu Runer (840 m alt) i amb l'Estat francès al 
Pas de la Casa (2.100 malt). 
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Situació actual de la infraestructura civil pública a Andorra 

El Principat compta, en l'actualitat, amb, aproximadament, 275 km de carrete
res de totes categories. 

No existeix xarxa ferroviària de cap tipus a Andorra. 

Si ponderem aquestes dades en funció de la població i del territori obtenim: 
- 3,93 km de carreteres per 1.000 habitants . 
- 0,59 km de carreteres per km2. 

En el pressupost per a l'exercici 2004 del Govern d'Andorra es destinen: 
- 43,8 mi lions d'euros a l'ampliació de la xarxa viària. 
- 6,6 milions d'euros a conservació de la xarxa viària. 

Una vegada més, si ponderem aquestes dades en funció de la població i del 
territori, obtenim (sumant tots dos conceptes): 
- 626.000 euros per 1.000 habitants. 
- 108.000 euro s per km2. 

A títol informatiu, direm que les xifres del pressupost per a l'exercici 2003 eren: 
- 35,9 milions d'euros a l'ampliació de la xarxa viària. 
- 6,4 mi lions d'euros a conservació de la xarxa viària. 
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L'augment del pressupost previst en ampliació de la xarxa viària del 2003 al 
2004 és d'un 22 %, notablement superior a l'augment global del pressupost, 
que és d'un 7 % aproximadament. 

Potencial de desenvolupament de la infraestructura civil pública a 
Andorra 

Per tractar de veure quin és el potencial de desenvolupament de la infraestruc
tura civil pública a Andorra, en compararem la situació actual amb la d'altres 
països europeus. Compararem la situació amb la dels nostres dos estats veïns 
i amb la de Suïssa que, si bé no és comparable amb Andorra per dimensió, sí 
que té unes condicions geogràfiques properes a les del Principat. 

Veiem quines són les xifres que hem citat prèviament per a Andorra, per a 
aquests tres països. 

Espanya compta amb (en xifres rodones): 
- 664.000 km de carreteres. 
- 14.000 km de via fèrria. 

Pel que fa a França : 
- 894.000 km de carreteres. 
- 32.000 km de via fèrria. 

I finalment Suïssa: 
- 71.000 km de carreteres. 
- 4.500 km de via fèrria. 

Recordem que Andorra compta amb uns 275 km de carreteres. 

Si, com hem fet amb Andorra, ponderem aquestes dades en funció de la po
blació i el territori veiem que Espanya, que té una superfície d'uns 500.000 km2 

i on viuen uns 40 milions de persones, compta amb : 
- 16,95 km de xarxes (carreteres i ferroviàries) per 1.000 habitants. 
- 1,36 km de xarxes (carreteres i ferroviàries) per km2. 
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França, que té una superfície d 'uns 545.00 km2 i on viuen uns 60 milions de 
persones, compta amb: 
- 15,43 km de xarxes (carreteres i ferroviàries) per 1.000 habitants. 
- 1,70 km de xarxes (carreteres i ferroviàries) per km2. 

I finalment s u·1ssa, que té una superfície d'uns 40.000 km2 i una població d'uns 
7,3 milions de persones, compta amb: 
- 10,36 km de xarxes (carreteres i ferroviàries) per 1.000 habitants. 
- 1,79 km de xarxes (carreteres i ferroviàries) per km2. 

Les xifres d'Andorra, recordem- les, són: 
- 3,93 km de carreteres per 1.000 habitants. 
- 0,59 km de carreteres per km2 

És ben evident que la comparació de xifres en brut no permet fer una anàlisi acu
rada ni extreure conclusions afinades; per poder-ho fer, caldria incorporar molts 
altres paràmetres, geogràfics, històrics, polítics i fins i tot possiblement culturals. 

Tanmateix, i si ens fixem en les xifres referides a la població, constatem que 
Suïssa té 2,6 vegades més qui lòmetres de xarxes per capita que Andorra, tot i 
ser un país més densament poblat que el Principat. L'actual ritme de creixement 
de població a Andorra augmentarà indubtablement aquesta diferència en els 
propers anys. 

(La població d'Andorra per assolir la mateixa densitat que su·1ssa hauria de ser 
d'uns 85.000 habitants. Amb aquesta xifra i la longitud de carreteres actuals la 
hipotètica diferència passaria de multip licar-se per 2,6 a 3,2.) 

Vegeu també les xifres d'Espanya i de França. Andorra té una densitat de po
blació només 1,9 i 1,4 vegades superior respectivament a les d'aquests estats, 
mentre que el nombre de quilòmetres de xarxes per capita és 4,3 i 3,9 vegades 
superior a Espanya i França respectivament. 

Pel que fa a les xi fres referides al territori, veiem que Espanya, el percentatge 
de terres de la qual, sumant les d'ús agrícola, ramader i les cobertes per bos
cos, és superior al percentatge de terres ocupades pels mateixos conceptes a 
Andorra, té 2,3 vegades més quilòmetres de xarxes per km2 de territori que el 
Principat. 
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Taula comparativa d'usos del terreny 

cultivable 
cultius 

pastures boscos altres total 
permanents 

Andorra 4 % 0 % 45 % 35 % 16 % 100 % 

Suïssa 10 % 2 % 28% 32% 28% 100 % 

Espanya 30% 9% 21 % 32% 8% 100 % 

França 33% 2 % 20 % 27 % 18 % 100 % 

Igualment, veiem que Suïssa, que té unes condicions geogràfiques properes 

a les d'Andorra, té 3,2 vegades més qu ilòmetres de xarxes per km2 de territori 

que el Principat. 

Aquestes consideracions fan que m'atreveixi a afirmar que la infraestructura civil 

púb lica a Andorra té un potencial de desenvolupament important. 

El fet que la població del Principat, que s'ha doblat en els darrers 30 anys, se

gueixi en fase de creixement; el fet que el parc automobilístic, vist que el nombre 

de vehicles per capita també s'ha doblat en aquest període, hagi en conse

qüència estat multiplicat per quatre en tres dècades; la constatació de l'estat de 

saturació en alguns moments de la xarxa viària a Andorra (la sensació subjecti

va força estesa és que cada vegada són més freqüents) i les previsions de crei

xement del nombre de desplaçaments tant interiors com exteriors de l'Agència 

de Mobilitat, em fan afeg ir que també n'hi ha una necessitat considerable. 

Factors limitadors del desenvolupament de la infraestructura civil pú
blica a Andorra 

Els factors que poden limitar la implantació i el desenvolupament de les infra

estructures són múltiples, i en gairebé tots els casos són externs a la pròpia 

naturalesa tècnica de les infraestructures. 

És a dir, que el que farà que no s'eixampli o desdobli una carretera, o el que farà 

que no es construeixi un pont, un túnel o un viaducte rarament serà una qüestió 

tècnica únicament. 
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El factor històric 
En el cas d'Andorra, la importància del llegat històric pel que fa a infraestructura 
civil pública és evident si pensem que fa menys de 80 anys no hi havia cap 
carretera al país. El país ha viscut un desenvolupament molt ràpid concentrat 
a la segona meitat del segle xx. Abans d'aquest període, mentre el continent 
europeu s'industrialitzava i creava la infraestructura que requeria i impulsava 
aquest procés, el Principat romania una regió molt pobra, allunyada dels pols 
de desenvolupament i de les vies que els comunicaven, sense pràcticament 
activitat industrial . 

La xarxa d'infraestructura civil pública que hem heretat a finals de segle xx pre
senta, com molts altres aspectes del país, el llast que caracteritza allò que ha 
crescut molt, potser massa, de pressa i no sempre de manera prou ordenada 
o planificada. 

El factor econòmic 
La construcció d'infraestructura civil pública és una activitat que té un cost eco
nòmic elevat. Per donar un ordre de magnitud, podríem indicar que el cost d'un 
element corrent d'infraestructura es compta en milers d'euros per metre lineal i, 
en el cas d'elements complexos, en desenes de milers d'euros per metre lineal. 
A títol d'exemple, direm que el cost final d'alguns elements d'infraestructura 
de gran significació que es construeixen al llarg de períodes de diversos anys 
pot doblar la totalitat del pressupost destinat a ampliació de carreteres de l'any 
2004 a Andorra. 

La disponibilitat econòmica i la distribució dels recursos disponibles es pre
senta, doncs, com un factor determinant tant en el ritme com en el model de 
desenvolupament de la infraestructura civil pública. 

El factor mediambiental 
La construcció d'infraestructura civil pública impacta en molts aspectes dife
rents en el medi que la rep. Podríem citar des del molt evident impacte paisat
gístic, a afectacions per soroll , pol ·lució atmosfèrica, destrucció de paratges o 
creació de barreres sobre fauna i flora, o a modificacions de règims hidràulics 
o situacions geològiques. 
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El factor mediambiental, que durant força temps ha estat pràcticament obviat, 
afortunadament sembla que estigui adquirint, cada vegada més, una rellevàn
cia notable en el disseny de la infraestructura civil públ ica. 

El factor social 
De la mateixa manera que la construcció d' infraestructura civil pública impacta 
sobre el medi natural quan el travessa, també té una afectació sobre el teixit 
social quan hi interactua. Els elements d'infraestructura poden crear o destruir 
barreres tant visuals com de circu lació; poden modificar fluxos de persones, 
crear nous hàbits de desplaçament; poden canviar usos del sòl, afavori r o per
judicar l'establiment d'habitatges o equipaments, i poden crear pol· lució acús
tica, atmosfèrica, etc. 

La modificació en la manera de viure, o fins i tot en la qualitat de vida, de 
la població afectada per la construcció d'elements d'infraestructura ha de ser 
ponderada amb l'interès general que aquesta pugui tenir. 

El factor exterior 
La xarxa d'infraestructures del Pri ncipat està interconnectada amb les xar
xes dels estats espanyol i francès. La política dels nostres estats veïns de de
senvolupament, millora, gestió i manteniment dels trams de les seves xarxes 
d'infraestructures que arriben al Principat i de tots aquells que els alimenten té 
una incidència fonamental en el funcionament, la necessitat i la capacitat de 
creixement de la xarxa d'infraestructures d'Andorra. 

La infraestructura civil pública com a factor limitador o estimulant del 
desenvolupament a Andorra 

De la mateixa manera que la construcció d'infraestructura civil pública es veu 
limitada per múltiples factors, la seva presència o mancança, així com la tipo
log ia dels elements construïts, tenen una incidència important sobre múltiples 
àmbits. 

Desenvolupament econòmic i urbanístic 
Les xarxes que permeten la circulació de persones i de béns, la seva disposició, 
la seva capacitat, la seva densitat, són elements fonamentals per al desenvo
lupament de l'activitat econòmica d'una regió. El model de desenvolupament 
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industrial , comercial i urbanístic de cada part d'un territori estan subjectes al 
model d 'infraestructura civi l pública que es decideixi implantar-hi , tant per per
metre la mobilitat interior com per permetre'n la interconnexió amb altres pols 
d'activitat o de desenvolupament. 

Model ambiental i social 
El model de creixement industrial , comercial i urbanístic hauria de derivar d 'una 
idea de societat, de conservació i desenvolupament del patrimoni natural, his
tòric, cultural i fins i tot antropològic del país, encara que sovint puguem tenir 
la impressió que sigui a l'inrevés: que és el creixement del país aquell que en 
condiciona el model i no al contrari. 

En qualsevol cas, les decisions que concerneixen la infraestructura civil pública 
incideixen profundament en molts dels aspectes del tipus de societat que s'hi 
crea al voltant. 

El model de desenvolupament de la infraestructura civil pública com a 
reflex d'un model de desenvolupament de la societat 

Pel nombre de factors a considerar al moment de projectar elements d'infraes
tructura civi l i per la quantitat i la significació de les afectacions que en provoca 
la realització, les infraestructures són una de les eines més potents de què 
disposen els gestors de la vida pública. 

Penso que la política d'infraestructures d'un govern és un excel·lent revelador 
del tarannà i la orientació general de la seva política. En revela les sensibilitats 
ambiental i social, en revela el model econòmic i de desenvolupament, en rev~la 
la capacitat de previsió i de gestió; en una parau la, en revela el model de país. 
Els límits del desenvolupament de la infraestructura civil pública a Andorra hau
rien de venir determinats per una reflexió global sobre quin és el model de país 
que volem. 

Així doncs, l'observació de la situació actual de les xarxes, de l'evolució que 
han tingut els darrers anys, del model de gestió que s'està aplicant, l'anàlisi de 
les solucions que se'ns presenten per resoldre el que ha esdevingut el primer 
motiu de preocupació dels habitants del Principat (la mobilitat, o sia, la utilitza
ció de la xarxa d'infraestructura civil pública), ens haurien de donar indicacions 
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sobre quins són la voluntat i el coratge polítics d'aplicar solucions immediates 
de gestió de la situació actual, sobre si hi ha i, si és el cas, quin és, un model 
de creixement poblacional, social i econòmic, i sobre si els grans projectes 
emblemàtics, que com a concepte considero necessaris, són el resultat d'una 
voluntat política d'actuació global o bé són immenses cortines de fum per ama
gar-ne la no existència. 

Cadascú podrà fer-se la seva pròpia idea sobre quin és el model de país que 
se'ns proposa. Personalment, tot plegat em provoca una gran perplexitat. 
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RISCOS NATURALS I 
CREIXEMENT 

Montserrat Mases i Coberó 

El risc natural com a procés evolutiu terrestre 

Els processos naturals que ocasionen ri sc formen part de l'evolució del nostre 
planeta, tant des del punt de vista geològ ic com biològic. No hem d'oblidar que 
la Terra és una entitat en constant evolució i que els canvis que implica aques
ta evolució produeixen tot un seguit de fenòmens naturals que, al llarg de la 
seva història, han interferit sobre els éssers vius. Per exemple, fa 2.500 mil ions 
d'anys, un gran canvi ambiental, la creació de l'atmosfera d'oxigen, va afavorir 
l'aparició d'éssers amb reproducció sexual i d'aquesta manera va canviar l'evo
lució dels organismes terrestres d'una forma dràstica. 

La caiguda d'un meteorit durant el mesozoic (fa 65 milions d'anys) va extermi
nar els dinosaures i va obrir la porta al desenvolupament dels mamífers i per 
tant a l'aparició de l'home. 

Estem, doncs, davant d'un conjunt de processos inherents a l'evolució del nos
tre planeta. Aquests, però, interfereixen sobre la nostra societat i actualment 
tractem els riscos naturals des d'un punt de vista antropogènic ; no els ve iem 
com a processos realment naturals, sinó com a calamitats que afecten la nostra 
societat. 
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Els riscos naturals des d'una visió antropogènica 

Els riscos naturals provoquen anualment danys per valor de milers de milions 
d 'euros en tot el planeta i, el que és pitjor, milers de morts. Afecten tota la Terra, 
no hi ha cap espai que en quedi deslliurat; això sí, els seus efectes són molt 
diferents i depenen de l'avançament o endarreriment de la societat afectada. En 
general, les societats més avançades han desenvolupat mecanismes de defen
sa més o menys efi caços, mentre que les societats més pobres són totalment 
indefenses davant dels riscos naturals, l' impacte dels quals hi acostuma a ser 
enormement catastròfic. 

En aquest article ens centrarem, però, en l'impacte dels riscos naturals sobre 
societats avançades, com és el cas de l'andorrana. 

Riscos naturals i vulnerabilitat social 

En els darrers decennis, ten im la sensació que hi ha hagut un increment dels 
fenòmens naturals. Això no és així, car pràcticament tots ells tenen una perio
dicitat determinada i es repeteixen en el temps: és el que anomenem període 
de retorn . Per exemple, una allau de dimensions determinades es pot produir 
cada any, cada deu o cada 500. Direm que té un període de retorn d'1, 10 o 
500 anys. 

La sensació d'increment dels fenòmens naturals ve donada, doncs, per un al
tre factor: es tracta de la vulnerabilitat social. El desenvolupament ràpid de les 
societats occidentals fa que hi hagi una gran expansió sobre el territori i que 
s'ocupin zones afectades per riscos que, tradicionalment, es deixaven verges 
precisament per aquesta raó. 

Si analitzem la definició de risc natural ho entendrem mi llor: 
Risc natural = perillositat x vulnerabilitat de la societat 
Perillositat = fenomen natural x probabilitat que aquest es produeixi 

No existeix risc si un fenomen natural no interfereix sobre una persona o sobre 
una infraestructura. Antigament, hi havia els mateixos fenòmens, però la proba
bilitat que afectessin la societat era menor que en l'actualitat perquè s'ocupava 
menys territori. 
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Per una altra banda, la nostra societat (la societat del benestar) també s'ha 
tornat menys tolerant amb el risc. Catàstrofes que antigament es podien arribar 
a acceptar, actualment es consideren inadmissibles. Hi ha hagut un canvi en la 
consideració del risc al llarg de la història (figura 1). 

Període Actitud social Polítiques davant deis 
davant del risc desastres naturals 

Fins als anys seixanta del Respecte al medi i a la seva Mesures curatives 
segle xx. dinàmica. postdesastre. 

Adaptació de l'home i de 
les seves activitats a les 
condicions de la natura. 

Anys seixanta i setanta del Ruptura de la dinàmica natural Mesures curatives 
segle xx. per part de l'home. post i predesastre. 

Actitud de superioritat de 
l'home davant la natura: «Si 
l'home pot arribar a la lluna, 
com no podrà dominar la 
natura?». 

Des dels anys vuitanta del Reconeixement del Mesures preventives. 
segle xx deteriorament ambiental Sistema d'alerta ràpida. 

causat per l'home. Ordenació racional del 
Crida, des de la racionalitat territori. 
científica, a l'adopció de Mesures curatives 
mesures de reducció de postdesastre. 
desastres compatibles amb 
el medi. 
Adopció de mesures 
d 'ordenació racional d'usos 
del territori. 

FIGURA 1. Canvis en la consideració antròpica de la peril lositat natural al llarg del segle xx. Font: 
Ayala-Carcedo (2002) . 

Tipologia dels fenòmens naturals que donen lloc a risc 

Hi ha molts tipus de fenòmens naturals que provoquen risc. Normalment, es 
classifiquen en funció del seu origen (Vilaplana, 2002) . Podem tenir fenòmens 
d'origen intern , com terratrèmols, volcans i tsunamis; d'origen extern, com es
llavissaments; d'origen climàtic, com grans tempestes, huracans o ciclons, o bé 
d'origen mixt: c limàtic i extern com les inundacions o les al laus. 
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Moltes vegades el desencadenament d'aquests fenòmens pot tenir un origen 

antròpic, com un esl lavissament provocat per un desmunt o una allau pel pas 

d'un esquiador. 

Els riscos naturals que afecten Andorra 

Andorra és un país de muntanya i, com a tal, està sotmès a les inestabi litats típi

ques d'aquestes zones. A aquest fet, hi hem de sumar l'increment de l'ocupació 

del sòl en els darrers 40 anys degut a una important expansió econòmica i de

mogràfica. Andorra és per tant un país sotmès de manera important als riscos 

geològics. Gallega (2004) va realitzar un buidat de premsa des de l'any 1975 

fins al 2002 en què va recoll ir totes les notícies sobre riscos naturals aparegu

des a Andorra. Aquest estudi li va permetre realitzar una molt bona estimació 

de la freqüència de cadascun dels riscos i de la seva distribució espacial. 

Com es pot observar en la figura 2, el risc més freqüent al Principat, d 'origen 
natural, són les nevades, seguides en ordre decreixent per despreniments, epi
sodis de vent, inundacions, allaus, onades de fred, pedregades, erosió, incendis 

forestals, esllavissaments, llamps, sequera, calor, pluja, tempesta, terratrèmols, 
esfondraments i, per últim, moviments de terreny. 

Pel que fa al nombre de víctimes mortals, el fenomen més catastròfi c són les 

inundacions que han provocat en el període estudiat un total de tretze morts, 
seguit de les allaus, amb onze morts, i dels despreniments amb quatre (figura 
3) . 

La mateixa autora va realitzar un mapa amb la distribució espacial d'aquests 
fenòmens que podeu veure en la figura 4. S'hi pot observar que els riscos es 
concentren al voltant de la xarxa hidrogràfica; aquest fet no és degut a la inexis
tència de fenòmens que provoquen risc fora d'aquestes àrees, sinó a la poca 
ocupació del territori. 
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FIGURA 2. Distribució dels riscos segons el fenomen i el seu origen. Font: Gallego (2004). 
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FIGURA 3. Nombre de morts a Andorra per riscos naturals en el període 1975-2002. Mod ificat de 
Gallego (2003). 
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O Moviment del terreny 

D Pedregada 
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D Fred 

O Sequera 
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O Vent 
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B Tempesta 

O Calor 

O Erosió 
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FIGURA 4. Mapa de localització d'alguns fenòmens ocorreguts a Andorra entre els anys I 975 i 2002, 
a partir de la premsa del país. Font Gallega (2004). 

Amb totes aquestes dades, queda prou evident la influència dels riscos natu
rals sobre la societat andorrana, tant pel que fa a les pèrdues econòmiques 
com a les humanes, que en el període estudiat sumen un total de 37 víctimes 
mortals. 
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La protecció davant dels riscos naturals 

Per evitar els efectes dels riscos naturals, les societats, especialment les més 
avançades, han hagut de desenvolupar diferents mecanismes per protegir-se 
dels riscos naturals. 

Ja hem vist que hi ha dos paràmetres fonamentals en la definició de risc: per 
una banda, la perillositat del fenomen i, per l'altra, la vulnerabilitat social (terme 
que inclou l'exposició, és a dir, la presència d'infraestructures o persones a la 
zona de risc) . Per tant, per mitigar els efectes dels riscos naturals, s'haurà d'in
cidir sobre algun d'aquests dos paràmetres. 

Per incidir sobre la perillositat del fenomen, cal estudiar- lo molt bé; el seu conei
xement ens permetrà realitzar dos tipus d'actuacions. Per una banda, dissenyar 
mecanismes de defensa estructurals, és a dir, un conjunt d'obres civils que 
evitin el desencadenament del fenomen o bé, un cop aquest desencadenat, 
en minimitzin l' impacte (és el cas, per exemple, de les xarxes o els dics de 
desviació, respectivament, en el cas d'una allau) . I, per una altra banda, fer una 
predicció temporal del fenomen que permeti l'evacuació de les persones en cas 
de fort risc ; un exemple d'aquest cas és el control de la perillositat d'allaus al 
llarg de tota la temporada hivernal. 

En alguns dels fenòmens naturals és possible realitzar aquests dos tipus de 
prevenció o un d'ells. Per exemple, les allaus es coneixen prou actualment com 
per realitzar prevencions espacials i temporals; el mateix passa en el cas dels 
volcans. Hi ha fenòmens, però, que no ho permeten completament, com és el 
cas dels terratrèmols o les inundacions. 

Aquestes actuacions, però, gairebé mai són suficients i per aquesta raó és 
essencial actuar sobre la vulnerabilitat social, que passa per una correcta or
denació del territori. Hem d'evitar exposar els nostres béns i les persones als 
riscos naturals. Per tant, no hem d'ocupar les parts del territori que hi estan 
exposades i en les quals no podem minimitzar el risc de forma acceptable. 
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La protecció davant dels riscos naturals a Andorra 

A Andorra, s'han produït en els darrers anys diferents esdeveniments catas
tròfics, com els aiguats del 1982, el despreniment sobre l'edifici Bon Repòs al 
1997, l'esllavissament de la pedrera de Sant Antoni al 1987, amb tres morts, i 
l'al lau d'Arinsal del 1996 amb importants danys materials. 

Tots aquests efectes devastadors dels riscos naturals van posar en evidència la 
necessitat de crear polít iques de gestió del risc a tot el país. 

Un dels primers avenços es va produir pel que fa al tema de les allaus quan, el 
1989, es va publicar el Decret sobre règim jurídic de l'ocupació, la uti lització i la 
construcció en terrenys afectats per al laus. Aquesta, però, era una reglamenta
ció parcial; el veritable pas en la leg islació sobre els riscos naturals va ser la Llei 
general d'ordenació del territori i urbanisme (LOGOTU) del 29/12/2000. 

Els punts més importants d'aquesta Llei són (Escaler, 2001) : 
- Les zones exposades a riscos naturals no són urbanitzables. 
- Els plans generals d'ordenació del territori i urbanisme parroquials han de 

contemplar les zones exposades als riscos naturals. 
- El Govern és qui s'encarrega d'efectuar els estudis geològics i geotècnics, 

cartografia d 'allaus, de despreniments i d 'altres riscos naturals. 
-Això implica que s'han d'efectuar els inventaris, zonificacions i normativa prò

pia que regulin l'ocupació i construcció de zones de risc. 

En l'article 49 d'aquesta Llei, es defineixen les zones exposades a riscos natu
rals com totes les qualificades així pels estudis geològics i geotècnics i per la 
cartografia d'allaus, de despreniments i d'altres riscos naturals de què disposi 
el Govern. 

En l'artic le 51 es permet, però, realitzar actuacions excepcionals en sòl no ur
banitzable quan es tracta d'instal·lacions o equipaments de caràcter tècnic que 
siguin destinats exclusivament a la protecció de les persones i els béns i a la 
limitació del mateix risc. 
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Discussió. La dualitat creixement i protecció davant del risc 

Andorra és un país modern amb un creixement econòmic i demogràfic im
portant. En els darrers anys hem ocupat zones sotmeses a riscos naturals i 
molt probablement en el futur existeixi la necessitat d'ocupar-ne d'altres. Però 
aquestes zones són perilloses i s'hi poden produir pèrdues econòmiques o fins 
i tot de vides humanes. Què fem? Aturem el creixement? Creixem de forma 
descontrolada i ens arrisquem a unes pèrdues que socialment no són accep
tables? 

La decisió no és tan difícil , tan sols és qüestió de realitzar una reflexió assenya
da. En primer lloc, cal buscar aquelles zones que no presenten risc. Encara que 
no ho sembli, a Andorra encara en queden. 

De les zones que presenten risc, n'hi ha de dos tipus: unes en les quals el risc 
és molt important i econòmicament o infraestucturalment no es poden prote
gir. En aquest cas, i com ja marca la legislació andorrana vigent, la prohibició 
d'instal·lar-hi infraestructures és absoluta. L'altre tipus correspon a zones on el 
risc és menor i és possible realitzar-hi proteccions permanents o temporals. En 
aquestes, és possible construir-hi encara que és recomanable no instal·lar-hi 
equipaments que comportin la presència de molta gent com escoles, edificis 
administratius, etc. o equipaments essencials com ara hospitals o edificis de 
protecció civil. 

Quan s'ha de realitzar una infraestructura en zona de risc, s'han de valorar 
diferents paràmetres. En primer lloc, de quin tipus d'estructura es tracta, quina 
ocupació comporta, la seva importància a nivell social, etc. Per una altra banda, 
s'ha d'analitzar el fenomen que pot ocasionar el risc, l'energia que aquest pot 
arribar a desplaçar, si tècnicament i econòmicament és possible eliminar el risc 
totalment i, si queda risc residual , veure si aquest socialment és acceptable. 
Analitzant tots aquests paràmetres de forma assenyada, s'ha de poder arribar 
a la decisió de construir o no. 

El més important és ser conscients que convivim amb els riscos naturals. 
Aquests no tenen perquè aturar el nostre creixement, però ens obliguen a fer
lo de forma racional per evitar pèrdues econòmiques i personals. Es tracta de 
realitzar un creixement sostenible. 
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LA CAPACITAT DEL 
SECTOR HOTELER I 
EXCURSIONISTES I 
VISITANTS 

Joan Francesc Montané i Debiais 

Preàmbul 

El sector hoteler està en aquests moments en plena mutació, a conseqüència 

de dos fets de gran importància que marquen aquests canvis: la posada en 
marxa l'any 2001 de la nova legislació que afecta la classificació dels allotja
ments turístics i la baixada important en la freqüentació i pernoctació en els 
nostres hotels. 

La classificació hotelera ha obligat els hotelers, que no arriben ni de bon tros a 
assolir resultats fi nancers òptims, a adaptar-se a la nova normativa en matèria 
d'equipaments, en matèria de seguretat alimentària i en matèria de seguretat i 
incendis. 

Alguns dels establiments han fet una forta inversió, perquè el seu tipus d'es
tabliment els ha permès amortitzar aquesta inversió realitzada. D'altres, més 
petits i familiars, han estat obligats a tancar, ja que no han pogut garantir, degut 
a la seva estructura, l'amortització necessària de la inversió a realitzar per po
sar-se al dia amb la normativa vigent. 

La globalitat del sector hoteler està afectada per una davallada en les pernoc
tacions. D'altres sectors econòmics, com el comerç, també constaten aquesta 
davallada econòmica. 
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La Unió Hotelera d'Andorra, que representa un 69,23 % del total d'establiments 
hotelers d'Andorra, està molt a l'aguait i és molt sensible a aquests problemes, 
ja que les conseqüències repercuteixen directament al sector en la seva activi
tat econòmica. L'eficàcia i el paper a desenvolupar per l'entitat és anticipar-se 
als efectes d'aquests problemes i intentar que no afectin amb gravetat el sector. 
Veient que no hi ha a Andorra un veritable observatori de turisme capaç d'esta
bli r els indicadors del mercat, hem decidit crear el nostre propi estri d'observa
ció, i les xifres que us trametré avui són les que es desprenen del nostre servei 
estadístic i de les quals, per tant, ens hem fem totalment responsables. 

Situació actual 

El sector hoteler ha perdut des de l'any 2000 al 2004 un 22,10 % d'establiments 
i aquest percentatge tan sols representa un 5,93 % en nombre d'habitacions. 
Això vol dir que són hotels petits i familiars els que han desaparegut en detri
ment d'estructures més importants constituïdes majoritàriament per grups o 
cadenes hoteleres que es posicionen amb força en el mercat. 

La parròquia d'Ordino és la més afectada per aquest fenomen, ja que perd un 
25% d'establiments i un 16,28% d'habitacions. 

Tan sols el Pas de la Casa augmenta el nombre d'establiments , d'un 8,57 %, i 
d'habitacions: un 2,18 %. 

Per contra, el que succeeix a la parròquia de Cani llo il ·lustra perfectament la 
tendència del mercat, ja que perd un 17,14 % dels seus hotels, però progressa 
d'un 9,47 % en el total d'habitacions. 

L'històric 

Anem a fer un balanç del sector des del 1980 al 2004, i prenem com a etapa 
intermèdia la dècada del1990 al 2000. 

Oel1 980 al1 990, el sector ha seguit l'evolució del cre ixement dels anys prede
cessors, amb un parc hoteler que creix d'un 12,77% en nombre d'establiments 
i d'un 21,36 % en nombre d'habitacions. 
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Del 1990 al 2000, el nombre d'establiments gairebé no augmenta (0,75 %), 
però el d'habitacions creix un 12,77 %. 

Del 2000 al 2004 és l'inici d'una davallada sense límits, que avu i som incapaços 
de quantificar fins on arribarà. 

Aquesta davallada constitueix un nou paisatge de l'oferta d'allotjament, que es 
professionalitza tot i perdre el seu estatus de familiar. El client disposarà d'una 
unitat d'allotjament més gran, amb un equipament de l'estàndard actual, res
taurat o bé nou. Aquestes noves implantacions se situen majoritàriament prop 
d'instal· lacions mecàniques, sobretot a peu de pistes, per tal de privilegiar el 
producte esquí. 

Aquesta tendència és el resultat d'una política orientada voluntàriament cap al 
turisme de masses d'hivern. L'oferta turística fora de temporada d'hivern (con
siderada alta) és gairebé inexistent, a excepció del producte Duty Free, que és 
atractiu, però que es constata que comença a perdre força. 

Capacitat 

La nostra capacitat d'allotjament oscil ·la normalment entre el molt i el poc. El 
molt, perquè els nostres hotels no tenen una ocupació suficient al llarg de l'any; 
i el poc, ja que no es pot cobrir tota la demanda que hi ha en períodes d'alta 
temporada, malauradament massa curta. 

Pensem que tenim una sobrecapacitat d'allotjament davant la tendència de 
baixada del mercat. El nostre sentiment és que la desaparició d'establiments 
tradicionals i familiars està anunciada. Un nou paisatge hoteler s'està dibuixant; 
ho veurem amb claredat cap a l'any 2008. Mentre esperem que això succeeixi, 
el nostre observatori de l'hoteleria ens permetrà de seguir rigorosament aques
ta evolució. 

El sector hoteler ofereix avui una capacitat de 25.870 llits repartits per tot el 
territori andorrà. 

Trobem el repartiment següent: 
- 5.800 llits a la parròquia d'Andorra la Vel la, i un total de 2.636 habitacions. 
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- 5.390 ll its a la parròquia d'Escaldes-Engordany, i un total de 2.450 habitacions. 
- 4.0i 7 llits a la parròquia de Canillo, i un total de 1.826 habitacions. 
-3.098 llits al Pas de la Casa (Encamp), i un total de i .408 habitacions. 
- 2.977 llits a la parròquia de la Massana, i un total de 877 habitacions. 
- 1.929 llits a la resta de la parròquia d'Encamp, i un total de 877 habitacions. 
- i .483 llits a la parròquia de Sant Julià de Lòria, i un total de 674 habitacions. 
- i .i 77 llits a la parròquia d'Ordino, i un total de 535 habitacions. 

Aquestes dades són de finals de juny d'enguany. 

No es tenen en compte les noves construccions, ja que escara no estan clas
sificades. 

El parc hoteler engloba un total de 208 hotels que es distribueixen seguint la 
seva classificació. 

Es reparteixen així: 
- 7 hotels 5*, que representen el 3,37 % del mercat amb 533 habitacions. 
- 40 hotels 4*, que representen el i9,23 % del mercat amb 4.i58 habitacions. 
- 92 hotels 3*, que representen el 44,23 % del mercat amb 4.707 habitacions. 
-54 hotels 2*, que representen el 25,96 % del mercat amb i .990 habitacions. 
- 9 hotels i *, que representen el 4,33 % del mercat amb i 93 habitacions. 
- 6 hotels que estan en via de classificació. 

L'oferta es concentra, doncs, en una hoteleria de 3* i 4*, que constitueix el 
63,46 % del mercat amb un potencial de 8.865 habitacions, que representen 
i9.503 llits. 

Els hotels de 5* estan ubicats majoritàriament a les parròquies d'Andorra la Ve
lla (54,05 % de les habitacions) i de Canillo (2 i ,88 % de les habitacions) . 

Els visitants 

Els visitants d'Andorra estan classificats en dos grans grups: els excursionistes 
i els turistes. Els excursionistes són els visitants que no pernocten i els turis
tes els qui pernocten almenys una nit a Andorra, sigui quina sigui la modalitat 
d'allotjament escollida. 
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La Unió Hotelera d'Andorra té reserves en el que es refereix a l'autenticitat de 
les xifres que periòdicament es publiquen. Posem en dubte la metodologia de 
recompte utilitzada, que consisteix a comptabilitzar sis dies per mes l'entrada 
de vehicles, seguint un model de càlcul aleatori. 

L'extrapolació del valor d'aquestes xifres publicades és el que ens porta a tenir 
reserves. 

Durant l'any 2003, es van comptar 3.137.738 turistes. Tenim un potencial mà
xim de 4.292.035 pernoctacions; el que donaria un percentatge d'ocupació 
mitjana durant l'any del 73,11 % aproximadament. Si considerem que la mitjana 
de turistes és de dues persones (una habitació doble) per una durada mitjana 
de pernoctació de dos dies, sense tenir en compte els hotels tancats durant 
la temporada mitjana i baixa, fora de la temporada d'hivern, allò exposat ens 
sembla desorbitat. 

Sigui el que sigui , si analitzem les xifres mensuals publicades pel Ministeri de 
la Presidència i Turisme dels anys 2003 i 2004, constatem una baixada impor
tant de turistes durant els quatre primers mesos de l'any, amb una pèrdua de 
142.521 turistes . 

No obstant, el nombre d'excursionistes augmenta considerablement amb 
254.494 entrades de més amb comparació a l'any 2003. 

Aquestes xifres avalen la nostra anàlisi. La nostra reflexió i la nostra enquesta 
demostren que els nostres clients habituals prefereixen noves destinacions, i 
es decanten cap als nous països de la Unió Europea, ja que els preus semblen 
més atractius, degut a la pèrdua de competitivitat dels nostres serveis, conse
qüència directa de l'efecte euro. 

De mitjana, i analitzant les xifres publicades, Andorra ha rebut, durant l'any 
2003, 11.600.671 visitants, dels quals 8.462.933 són excursionistes i 3.137.738 
són turistes. 

Els visitants són majoritàriament espanyols (55,88 %) i francesos (41 ,11 %). El 
nostre mercat és , doncs, un mercat de proximitat. 
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Els turistes són majoritàriament espanyols (72,10 %) i francesos (23,06 %) . Re
presenten, doncs, el 25,57 % dels visitants contra el 74,73 % d'excursionistes. 
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ELS DOMINIS 
ESQUIABLESIELSEU 
CREIXEMENT 

' Marta Rotés i Pardo 

Per parlar de futur hem de parlar primer de com va començar aquesta aventura 
del món de l'esquí i de la seva evolució en el temps. 

D'aquí a dos anys, farà ja 50 anys que es va instal·lar el primer teleesquí al Pas 
de la Casa i progressivament es van anar obrint les diferents estacions del 
Principat. 

Fins als anys 1970, Andorra era coneguda pel seu comerç, per les seves valls i 
per una hoteleria familiar i acollidora, però els turistes arribaven a la primavera i 
ens deixaven a la tardor. L'esquí es concentrava durant les festes de Nadal , al 
gun cap de setmana llarg i per Pasqua. A poc a poc, l'oferta del producte d 'es
quí va anar creixent de tal manera que es va invertir la temporada alta andorra
na, que es concentrava a l'estiu, i es va desplaçar als cinc mesos d'hivern . 

Les estacions han fet un gran esforç inversor, sobretot en els últims deu anys, 
en què han arribat als 174 milions d'euros. 

Les principals línies d'actuació han estat: 
- Remuntadors . 
- Neu art ificial. 
- Increment del domini esquiable. 
- Sistemes de qualitat. 
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Característiques tècniques 1994/1995 2004/2005 % 

Telecadires i te leesquís 88 100 13 % 

Telecabines, telefèrics o 7 

Capacitat de transport 83.815 pax/h 144.310 pax/h 72 % 

Canons de neu 749 1357 81 % 

Escola d'esquí 455 monitors 650 monitors 42 % 

Km de pistes 217 282 30 % 

Certificacions de qualitat i medi ambient de les estacions andorranes 

Ordino-Arcalís - ISO 14001 /1996- Sistema de gestió i conservació del medi ambient. 
- ISO 9001/2000- Sistema de qualitat. 
- OHSAS 18001/1999- Sistema de prevenció de riscos laborals. 
-Còdex alimentària- Sistema d'higiene al imentària i salut. 

Pai-Arinsal -ISO 9001/2000- Sistema de qualitat. 
-Actualment s'està treballant en l'ISO 14001 de Medi Ambient. 

Pas de la Casa- -ISO 9001 /2000- Sistema de qualitat. 
Grau Roig 

Soldeu-El Tarter - ISO 14001/1996- Sistema de gestió i conservació del medi ambient. 
- ISO 9002/1994- Sistema de qual itat. 
-Actualment s'està treballant en la ISO 9001 /2000 de Qualitat. 

Els resu ltats de totes aquestes inversions es fan palesos en l'evolució del dies 
d'esquí. 

1994/1995 200312004 

1.716.325 dies d'esquí 2.519.333 dies d'esquí 

Els dies d'esquí representen el nombre de forfets venuts a les estacions d'esquí 
durant tota la temporada. 

Parlant ja del present, direm que el sector de la neu té un pes molt important en 
l'economia del país . L'esquí dóna feina directa a 1.800 persones, però moltes 
més hi estan impl icades, per exemple en el sector hoteler, la restaurac ió o les 
botigues de lloguer de material. 

Quant al client, aquest és de procedència molt diversa: tant de proximitat com 
de pa'lsos llunyans, interessat a fer períodes més llargs de vacances. 
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Un esquiador gasta aproximadament un 21 % del seu pressupost en l'activitat 
de l'esquí. Les altres despeses es reparteixen en hotel, compres, transport... 

El sector de la neu genera un impacte econòmic global aproximat de 300 mili
ons d'euros. 

Diferents models d'estacions d'esquí 

Les estacions d'esquí es poden classificar segons el grau d'integració de les 
diferents activitats en: 
- Model integrat: Estats Units o Canadà. 
- Integració mitjana: Andorra. 
- Integració baixa: Pirineu català. 
- Integració total: resorts de muntanya. En els resorts hi ha activitat tot l'any; 

inclouen hotels, apartaments, centres comercials, centres de congressos, 
centres termolúdics, restaurants ... 

Quin és l'objectiu de les estacions d'Andorra de cara als propers 
anys? 

- Mantenir l'esforç inversor per obtenir un alt nivell de prestacions, principal
ment en instal ·lacions i serveis. 

- Mantenir una posició competitiva enfront altres destinacions d'esquí incidint 
en els nostres punts forts: 
a) Qualitat en l'equipament de l'esquí. 
b) Oferta hotelera d'alt nivell. 
e) Oferta d'après-ski. 

- Realitzar un important esforç en l'estratègia comercial (unificació del produc
te) i en la promoció de diferents mercats. 

- Continuar treballant en el desenvolupament d'una política de qualitat. 
-Mantenir l'esforç de la formació per a tot el personal. 

Els objectius de les estacions han de formar part d'una política global turística 
per saber quin futur volem per a Andorra. 
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Si tots els sectors van creixent ens trobem amb una sèrie d'oportunitats com 
el creixement econòmic, un mi llor nivell d'ocupació o la mi llora d'accessos i 
serveis. Però també ens trobem amb certes amenaces com l'impacte medi
ambiental directe i indirecte, el cost general del manteniment dels serveis, la 
dificultat d'accés a l'habitatge o l'estacionalitat (freqüentació baixa en segones 
residències). 

El model de desenvolupament de les estacions d'esquí dependrà de les deci
sions sobre: 
- El t ipus de desenvolupament econòmic, urbanístic i terr itorial. Hem tocat sos-

tre? 
-El tipus de gestió: pública I privada I mixta. 
-El tipus d'oferta (activitats tot l'any) . 
- Els graus d'integració de la gestió. 
- El respecte mediambiental. 

Aquestes decisions són motiu de reflexió i són la clau per esbrinar quin serà el 
futur de les estacions. 
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EL TRANSPORT 
I LA SEVA 
INCIDÈNCIA 

Eron Estany i Vidal 
Ramon Reguant i Aleix 

Dir que l'activitat del transport, tant de passatgers com de mercaderies, està 
íntimament lligada al creixement del nostre país és obvi. 

Tenim un important flux d'importació de mercaderies : 
- per falta de producció de béns que es consumeixen al país, 
-per la reexportació (en petites quantitats) de mercaderies importades via tu-

risme comercial. 

Igual d'important és el flux del transport col· lectiu de passatgers, derivat de: 
- primer, del turisme comercial, hivernal, de natura i lleure que es desplaça en 

autocar de transport discrecional, així com dels excursionistes que no per
nocten ; 

-segon, del turisme hivernal, que via aèria arriba als aeroports de Tolosa de 
Llenguadoc principalment i de Barcelona secundàriament, i que són trans
portats a Andorra en autocars ; 

- tercer, del treballador fronterer, de l'estacional i del resident, sobretot de la 
construcció, que es desplaça al seu lloc d'origen durant les vacances d'estiu 
i d'hivern. 

Cal afeg ir-hi tot el transport operat per camions de matrícula estrangera (un 
47 %) que subministren al nostre país, així com la quarantena de línies regulars 
internacionals de passatgers que creuen les nostres fronteres. 
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Les preocupacions que inquieten la nostra societat sobre els ll indars òptims del 

creixement andorrà tenen un vessant relacionat directament amb el sector del 

transport, i hem de tenir, a mitjà i a llarg termini , la capacitat per donar resposta 

als reptes plantejats, com ara la congestió d'alguns eixos vials, la mobilitat inter

na i externa, la manca d'alternativa al transport terrestre i la repercussió sobre 

el medi ambient que sens dubte té aquest sector. 

Per tant, caldria desconnectar progressivament el creixement econòmic del 

creixement dels mitjans tradicionals del transport (tant de mercaderies com de 

passatgers), proporcionant als ciutadans un nivell alt de qualitat de vida, creant 

centres logístics intermodals de mercaderies per racionalitzar la seva distribució 

i, sense cap mena de dubte, cercant un transport públic de passatgers alterna

tiu, eficient, segur, regular, còmode i econòmic tant en diners com en despesa 

mediambiental. La nostra aposta és el metro aeri. 

Aquest escrit d'introducció va acompanyat d'un conjunt de dades i gràfics que 

il·lustren l'estructura del transport andorrà en el seu vessant de mercaderies 

i de passatgers, tant públic com privat. Fem esment també al transport aeri i 

ferroviari, que creiem que tindran en un futur un pes específic creixent. 

La gairebé dependència de l'exterior, de tots els sectors econòmics del país, fa 

que el transport terrestre s'hagi de considerar un vector crític. 

El transport és un sector en permanent evolució i que ha de créixer en qualitat 

i limitar-se en quantitat. 

En qualitat cal : 
-adaptar-se a les normes europees Euro de contaminació de fums i acústica 

(veure taula); 
-disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica dels nostres cen

tres urbans i vies de comunicació; 
- usar combustibles alternatius: gas, hidrogen, biodièsels (per al transport pú

blic en el recorregut en un espai limitat) i elèctric per al metro aeri; 

-crear centres logístics de mercaderies (intercanviadors a l'exterior i de pro

ximitat a l'interior), amb distribució de mercaderies a minoristes dels centres 

urbans o zones conflictives de trànsit, fora d'hores laborables. 
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En quantitat s'ha de limitar 
- per les pròpies condicions geogràfiques i d 'infraestructures del país: no po

dem pensar en un creixement del transport intern i de rodal ies (200 km) sos
tingut com en els darrers anys, sinó sostenible i amb una millor repartició dels 
recursos de transport, amb la creació de plataformes logístiques externes de 
transport multimodal (tren-carretera, marítim-tren-carretera, aeri-carretera). 

- perquè únicament el sector del transport de mercaderies i de passatgers 
internacional com a proveïment de plataformes logístiques té un futur i les 
empreses andorranes hi poden mantenir la seva competitivitat. 

Per la seva banda, el transport aeri ha de tenir el seu desenvolupament basat 
en la reobertura de l'aeroport Andorra-Pirineus, amb capacitat per rebre avions 
de mitjana capacitat, i la construcció d'un heliport nacional per enllaçar amb els 
vols regulars de les zones més properes a Andorra. 

L'en llaç ferroviari d'Andorra a la xarxa més propera necessita importants inver
sions, tant si es fa pel nord com si es fa pel sud. La línia més propera és la que 
uneix Tolosa, l'Hospitalet, La Tor de Querol, Puigcerdà i Barcelona. 

La SNCF augmentarà la freqüència dels trens regionals i millorarà l'estació de 
tren de l'Hospitalet, conjuntament amb les autoritats andorranes. 

Les actuacions més significatives, contemplades pel Ministeri d'Economia, per 
al fu tur del transport són les següents: 
- Redacció d'una nova llei de transport per carretera, comentada amb tots els 

sectors implicats i presentada al Govern per a la seva aprovació. Aquesta llei, 
en un dels seus apartats, fixa com a objectiu el desenvolupament d'energies 
netes i renovables aplicades al sector del transport per carretera per contri
buir a la mi llora de la qualitat mediambiental . 

-Permanents negociacions amb l'Estat espanyol per a la reobertura de l'aero
port Andorra-Pirineus, pendent d 'arribar a un acord final del tractat internaci
onal entre els dos països sobre l'afer. 

-Avantprojecte d'heliport nacional ubicat a la Borda Vidal de Sant Julià de 
Lòria, que unificaria el trànsit internacional d'helicòpters. 

- Redacció d'un reglament d 'heliports i operadors aeris que regularà les empre
ses existents al país i les de nova creació. 
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- Prestació d 'una atenció particular a la lín ia de ferrocarril de Tolosa a Barcelona 

passant per l'Hospitalet, La Tor de Querol i Puigcerdà, i que aproxima el trans

port ferroviari al Principat. L'interès d'Andorra és que aquesta connexió sigui 

cada cop millor en freqüència i comoditat. El Govern desitja que la SNCF faci 
mil lores a l'estació de l'Hospitalet. Es preveuen a llarg termini prolongacions 

d'aquesta línia via la Seu d'Urgell o directament des de França. Igualment, es 

col· labora en un estudi de plataforma (ferrocarril i carretera) multimodal per a 

mercaderies a la zona d'Enveig (França). 
- Desenvolupament i implantació d'un sistema de transport públic segregat. La 

solució que proposa el Ministeri d 'Economia és l'anomenat metro aeri. Aquest 

sistema reuneix totes les condicions que ha de tenir un transport públic inter

urbà de passatgers: 
a) Seguretat. 
b) Regularitat. 
e) Comoditat. 
d) Economia. 
e) Sostenibi litat. 

- En aquest sentit treballem, conjuntament amb els comuns, per al traçat més 

idoni, ja contemplat en els projectes de plans d'urbanisme de totes les parrò
quies. Es treballa igualment en la definició dels diversos models de contracta

ció, finançament i explotació d'aquesta infraestructura de transport. 
-L'ampliació horària del passatge dels vehicles de mercaderies (de tot tipus) 

per la frontera hispanoandorrana (actualment de 08.00 h a 17.00 h) la ve iem 
com una oportunitat de mil lora per a l'eficàcia del transport, i és en aquest 
sentit que els actors implicats de l'Administració treballem perquè es pugui 
assolir. Permetrà una nova estructuració de la importació i de l'exportació de 
mercaderies abans de l'horari laboral, reduint la circulació per la xarxa viària 

d'una part dels 270 camions/dia que entren i surten del país amb un promig 
d'unes 6.000 tones diàries transportades. 

- El transport intern de vehicles pesats (>3,5 t) representa un 5 % de la mobili
tat, percentatge d'un valor absolut baix, però que combinat amb el passatge 
obligat dels camions pels vials urbans (la majoria dels casos per falta de vies 
alternatives) amb carreteres amb fort pendent i carril per a vehicles lents de 
llargada limitada o inexistent, fa que la presència d'aquest transport es faci 
notar fortament. És difícil quanti fi car el nombre de tones transportat diària
ment a l'interior d 'Andorra, però ens atrevim a situar-lo igual o lleugerament 
superior al de les importacions i exportacions abans indicades . Cal remarcar 
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que el nombre de camions andorrans de més de 3,5 tones destinades al 
transport privat d'empresa és de 650 unitats, que majoritàriament fan trans
port intern. 

Eron Estany i Vidal 
Enginyer i Director de Comerç, Indústria i Transports 

Ramon Reguant i Aleix 
Aparellador i sotsdirector del Ministeri d'Economia 

Les dades facilitades en aquesta ponència provenen dels ministeris d'Economia, Finances, Ser
veis de Duana i Agència de Mobilitat. 
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178 DIADA D'ANDORRA A LA UCE 

ELS LLINDARS ÒPTIMS DEL CREIXEMENT ANDORRÀ 

El transport i la seva incidència 

Organitza: Societat Andorrana de Ciències 

Ponents: Eron Estany Vidal, director de Comerç, Indústria i Transports. 
Ramon Reg u ant Aleix, sotsdirector d'Economia. 

21 d'agost de 2004 

EL SECTOR DEL TRANSPORT 

1.- Transport per carretera. 

2.- Transport aeri. 

3.- Transport ferroviari. 
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1.· Transport per carretera 

-Transport de passatgers: 
Públic 

• Autobús interurbà regular. 
• Autobús internacional regular. 
• Autobús discrecional. 
• Taxis (ordinari i col·lectiu) . 
• Transport escolar . 
·Transport públic segregat (projecte metro aeri). 

Privat: 
• Ús propi (emp 

-Transport de mercaderies 

• Ús propi (empreses). 

• Per altres empreses . 
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2.· El futur del transport aeri: 

• Heliports. 

• Aeroport Andorra-Pirineus . 

• Aeroport de la Rabassa- Sant Julià de Lòria. 

- HELIPORT NACIONAL 
D'ANDORRA: 

• Borda Vidal 
Sant Julià de Lòria (Andorra) 
Cota: 850 m, FATO: 60 m x 32m 
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• AEROPORT ANDORRA-PIRINEUS: 

• Alt Urgell (Lleida). Cota : aoo m, longitud: 1350 m 

·AEROPORT DE 
LA RABASSA: 

• Sant Julià de Lòria 
(Andorra) 
Cota: 2.100 m 
Longitud pista : 2.200 m 
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·Transport Ferroviari: 

• Estació l'Hospitalet (França) . 

• Estació Lleida Pirineus - AVE (Espanya). 

EL TRANSPORT EN XIFRES 

En quantitat. 

En qualitat. 
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EL TRANSPORT PÚBLIC SEGREGAT 
DE PASSATGERS 

Metro Aeri 

MUNTATGE VIRTUAL - METRO AERI A ANDORRA 
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ESTACIÓ 
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METRO AERI 

CONTINUYTAT DEL PROJECTE 

• Estudi del traçat definitiu amb els comuns per 
integrar-lo en els plans d 'ordenació i urbanisme 
parroquials (POUP). 

• Selecció d'un sistema. 

- Desenvolupament del projecte. 

• Sistema de finançament. 

• Sistema d 'explotació. 

- Inici de les obres. 
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LA MESURA DE LA 
SOSTENIBILITAT 
DEL DESENVOLU
PAMENT ANDORRÀ 

Maria Martí i Cañellas 
Josep Antequera i Baiget 

Antecedents 

Creiem que l'esforç integrador realitzat en el document de Sostenibilitat del 
Desenvolupament Andorrà fet per la Càtedra UNESCO a la UPC, per encàrrec 
de la Fundació Julià Reig , suposa un treball de recerca potent i que seria una 
llàstima no facilitar-ne, d'una manera o altra, l'actualització periòdica. 

D'altra banda, el model en dinàmica de sistemes elaborat en aquest projecte 
és un document que considerem obert i perfectible si es promouen tallers de 
participació amb experts, tècnics i població en general, que permetin cada cop 
més fer el model més aproximat a la realitat que vol reflectir. 

El sistema d'indicadors per mesurar la sostenibilitat del desenvolupa
ment andorrà 

Actualització periòdica dels indicadors de l 'Informe global de la sostenibilitat del 
desenvolupament andorrà 
Determinar la sostenibilitat del model de desenvolupament d'un país requereix 
un treball de mesura de l'impacte que els processos productius, de consum i 
d'ocupació del territori generen en el medi i en els nostres capitals (ambiental, 
social, cu ltural, etc.) . I a la vegada, analitzar el sistema social i econòmic per 
veure quin és el grau de satisfacció de les necessitats humanes i socials que 
genera. 
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Observatori de la 

L'estab li ment d 'un projecte d 'Observatori de la Sostenibilitat per a Andorra ens 
proporcionaria un punt d'observació en el qual confluiri en les diverses mesures 
que són significatives per valorar la sostenibil itat del patrimoni natural , el desen
volupament social i econòmic del país. 

Aquest observatori suposaria consolidar sistemes de mesures d' indicadors que 
determinin la sostenibil itat local i nacional, mitjançant una tasca de relació entre 
institucions locals i nacionals, juntament amb empreses la funcionalitat de les 
quals tingui a veure amb vectors socioambientals. Aquesta participació diversa 
ens permetria poder disposar d'aquest mosaic d'indicadors que, de manera 
interrelacionada, ens donaran informació sobre la sostenibil itat del país. 

Aquesta mesura faci litarà informació fiable i objectiva perquè les dinàmiques 
locals i nacionals siguin més eficients i efi caces per contrarestar les tendències 
insostenibles del sistema social d'avui. 

L'Observatori de la Sostenibilitat a Andorra podria ser un projecte en procés 
de creixement permanent: la seva evolució es podria valorar segons el nombre 
d 'indicadors establerts i el nombre de fonts associades a l'Observatori, del qual 
el treball actual podria ser un inici. 
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Empreses 
concertades 

Institucions 
que aporten 
Informació 

Indicadors 
mesurats 

t 
~¿ 

Observalori 
de la 

sostenibllitat 

Les dimensions del desenvolupament sostenible 

~~ 

Com hem dit abans, el desenvolupament sostenible emmarca el seu estudi, no 
tan sols en el medi ambient, sinó també en la dinàmica pròpia del desenvolupa
ment i la seva relació amb l'entorn . La premissa bàsica parteix d'una concepció 
del desenvolupament centrada en l'ésser humà, és a dir, en el que juntament 
amb la consecució d'un creixement econòmic acoblat als processos naturals, 
ha d'existir un avenç pel que fa al benestar social, entès aquest com l'oportun i
tat de satisfer les múltiples necessitats de la gent (salut, educació, drets ... ). 

És per això que es parla de les dimensions del desenvolupament sostenible, 
que no són sinó el reconeixement dels diversos aspectes que han de ser con
siderats a l'hora de formular polítiques d'actuació sota criteris de sostenibilitat, 
sigui quina sigui la seva escala d'ap licació. 

Això ens planteja, de manera preliminar, tres aspectes fonamentals, l'estabilitat 
de cadascun determina a la vegada la viabilitat del sistema que els conforma 

(la societat): 
- Sostenibilitat econòmica (manteniment del capital financer i la generació de 

riquesa): la sostenibilitat econòmica fa referència a la generació de riquesa i 
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l'obtenció del benefici. Però aquest procés ha d'estar orientat a la correcta 
valorització dels béns que provenen de les altres dues formes de capital, 
internalitzant els costos que es deriven de la seva utilització. 

- Sostenibilitat social (manteniment del capital social i humà; conservar i ge
nerar el capital social i humà): fa referència a tots aquells aspectes relatius 
a una societat que asseguri el benestar dels éssers que la componen. Entre 
aquests trobem la satisfacció de les necessitats individuals, els drets socials, 
la participació en la vida pública, la diversitat cultural, les infraestructures de 
suport social, la capacitat institucional per generar-les, etc. 

- Sostenibil itat natural (manteniment del capital natural; conservar intacte el 
capital natural): aquest capital correspon als diversos ecosistemes i als seus 
processos que conformen la biosfera, i la seva conservació garantiria una 
provisió sostenible de recursos. 

Entenem que aquesta anàlisi s'ha de fer des d'una perspectiva sistèmica, en
tenent com a sistema una configuració de relacions que s'estableixen entre 
diferents elements, el que dóna com a resultat una estructura diferenciada i 
un comportament determinat de l'entorn, que es pot analitzar mitjançant un 
sistema d'indicadors. 
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Realitat 

pafs 
(A ndorra) 

Model 
sistèmic 

Esquematització 

Entorn (Catalunya, Espanya, França 
Comunitat Europea , ONU, etc.) 

I 
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Els indicadors com a elements bàsics per a una gestió sostenible 
Un indicador es refereix a la mesura d'un atribut d'un sistema i la seva evolució 
en el temps. 

El país es pot considerar com un sistema complex en el qual intervenen ele
ments ambientals, socials i econòmics que formen una estructura territorial cor
responent a un àmbit administratiu concret. 

Els indicadors ens poden servir per analitzar l'estat actual del país, les seves 
tendències, o la distància a què estem d'un pretès model futur establert en una 
pla estratègic. 

Valoració dels indicadors i llindars de control 
Per al sistema d'indicadors que es plantegi, caldria establir els valors llindar 
corresponents, que han de determinar per a cada indicador (i que han d'estar 
d'acord amb una sèrie de principis) el que entenem per sostenibilitat. 

L'allunyament o l'apropament de l'indicador a aquest valor llindar ens informarà, 
d'una banda, de l'evolució sostenible o no del sistema i dels resultats de les 
polítiques que estem aplicant respecte a un aspecte concret del sistema, i, de 
l'altra, indirectament, de les accions necessàries per modificar aquestes políti
ques per tal que generin els efectes que nosaltres desitgem. 

INDICADOR 

Variables --+--. 

Informac ió 

Marc teòric 

Estructura general dels indicadors (Font: elaboració pròpia) . 
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Els valors llindar es poden determinar en funció del que entenem per sostenibi
litat de les nostres polítiques segons les tipologies de les variables que estem 
mesurant. 

- En el cas dels indicadors de contaminació, poden existir uns valors guia, com 
és el cas dels contaminants atmosfèrics. 

-En els fluxos extractius de recursos renovables (p. ex. boscos), podem pren
dre com a valor llindar la taxa de reproducció de les espècies. 

- En aspectes de caire més social, podem prendre com a valors llindar els va
lors dels objectius de les fites polítiques establertes, com per exemple l'índex 
d'atur o de pobresa tolerable. 

I VARIABLES I l PRINCIPIS DE SOSTENIBILITAT I 

I N D I e A D o R 

I FORMALISME I I OBJECTIU I 

I valor "real" I I valor sostenible o llindar I 
A 

VALORACIÓ 
(fita, desviació, absència, presència, excès, 

tendència sostenible , tendència insostenible , etc.) 

INFORMACIÓ 

¡ 
L___A_C_C_I_Ó_"_IN~F~O_R_M_A_D_A_"_--'1 .. ... .... .......... .. ...... : 

·---- --- --- ---------- ------ ------------' 

Indicadors de sostenibil itat (Font: elaboració pròpia). 
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La comparació entre el valor llindar i el resultat real generaria un producte infor

matiu que ens proporcionaria un llaç de retroalimentació que ens podria dur a 

considerar la modificació del valor llindar plantejat. 

Mesurar la sostenibilitat d'una manera integral, tenint en compte el capital na

tural , el capital social i l'econòmic suposa establir quins són els elements que 

en possibil iten l'existència en el temps, com evoluciona la seva dinàmica i quins 

són els impactes que uns generen sobre els altres i que poden posar en perill 

la continuïtat existencial del sistema com una totalitat. 

Sistema d 'indicadors analitzats en el treball realitzat 

I. EL SUBSISTEMA SOCIAL (PART 1) 

1.1. L'estructura de la població andorrana 

Evolució de la població 

Taxa de creixement 
Taxa de natal itat i mortalitat 

Flux migratori 
Relació andorrans-estrangers 

Població estrangera per nacionalitat 

Estructura d 'edats 

Envelliment 

1.2. La capacitat formativa de la població 

Escolarització 
Nivell d'estudis acabats 

1.3. La distribució de la riquesa i l 'equitat 

Estratificació econòmica 
Salaris mitjans 
Salari mínim 
Salari mitjà per sector 
Relació salari mitjà amb salari mínim 

Categories socioprofessionals per sexe 

Salari mitjà per sexe 
Situació social per sexe 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars Òplims del creixen/ell/ andorrà 167 



1.4. La salut 
Esperança de vida 
Causes de mort 
Mortalitat infantil 

1.5. L'accés a l'habitatge 
Preus de lloguer 
Salaris/ lloguer 
Preus de compra 
Qualitat de l'habitatge 
Superfície mitjana per persona 

1.6. La seguretat personal 
Episodis molestos 
Percepció dels barris 
Criminalitat 
Riscos ambientals 

1. 7 La percepció de la població 
Feina 
Situació econòmica 
Habitatge 
Salut 
Estil de vida 
Temps ll iure 

1.8. Andorra en el marc del PNUD 
Índex de desenvolupament humà (IDH) 

2. EL SUBSISTEMA SOCIAL (PART 11) 

2.1. La societat andorrana i la cohesió social 
Llengües maternes 
Ús del català 
Pertinença a associacions 
Tipus d'associacions 
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2.2. El potencial sanitari del país 
Relació habitant/metge col·legiat 
Relació nombre de llits/habitant 

2.3. El potencial formatiu d'Andorra 
Nombre de centres 
Tipus de centre 

2.4. El nivell tecnològic de la societat 
Disponibilitat d'ord inador 
Accés a internet 
Comunicacions a internet 
Línies telefòniques 
Comunicacions telefòniques 
Premsa local 

2.5. El desenvolupament urbanístic i les infraestructures 
Permisos de construcció per tipus 
Quilòmetres construïts de carreteres 
Transports públics 
Tant per cent de l'ús de l'automòbil 

2. 6. Percepció ciutadana del seu entorn social 
Nivell de confiança 
Problemes d'Andorra 

3. EL SUBSISTEMA ECONÒMIC 

3.1. La infraestructura productiva 
Nombre d'activitats econòmiques 
Nombre d'empreses per sector 

3.2. El potencial de generació d'ocupació 
Llocs de treball 
Assalariats totals 
Assalariats per sectors 
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3. 3. La dependència exterior andorrana 
Relació entre importacions i exportacions 
Fluxos comercials per país 

3.4. El creixement econòmic 
PIB 
Renda nacional 
IPC 

3.5. La percepció econòmica de la població 
Situació general a Andorra 
Cond icions de trebal l 
Salaris 
Jornada laboral 
Mecanismes de defensa dels drets dels treballadors 

4. S UBSISTEMA ECONÒMIC : EL TURISME A ANDORRA 

4.1. El turisme com a activitat clau del desenvolupament 
Visitants anuals 
Motius de visita 
Estacionalitat 

4.2. La infraestructura turística 
Activitat 
Grau de satisfacció 

4.3. Els llocs de treball generats pel turisme 
Assalariats 
Relació salaris/salari mitjà 

4.4. L'esquí a Andorra 
Superfície esquiable 
Remuntadors 
Oies d'esquí 
Evacuacions 

4.5. Diagnòstic general 
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5. S UBSISTEMA ECONÒMIC : LA SOSTENIBILITAT DEL SECTOR FINANCER 

5.1. Antecedents generals 

5.2. Ràtios de sostenibilitat macroeconòmica de l'activitat financera a Andorra 
Ràtio dipòsits de clients/balanç bancari 
Ràtio inversions creditícies/balanç 

5.3. Ràtios de sostenibilitat microeconòmica 
Ràtio recursos propis/balanç 
Ràtio beneficis nets/ recursos propis 
Ràtio beneficis nets/marge ord inari 

5.4. Conclusions generals 

6. S UBSISTEMA ECONÒMIC : LIMPACTE DE LES ACTIVITATS HUMANES 

6.1. Impacte del model de consum 
Consum d'energia 
Consum d'electricitat 
Intensitat energètica 
Vector d'utilització energètica 
Parc de vehicles 
Intensitat del trànsit 
Emissions de CO 
Emissions de compostos orgànics volàtils (VOC) 
Emissions d'òxids de nitrogen (NOX) 
Emissions de partícules en suspensió (PS) 
Emissions de diòxid de sofre (80

2
) 

La petjada ecològica 

6.2. La generació de residus 
Generació de residus sòlids urbans 
Taxa de generació de residus 
Residus escorxador 
Depuradores d'aigües residuals (EDAR) 
Estacions d'esquí 
Residus agrícoles 
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Residus hospitalaris i sanitaris 
Residus generats pels sectors industrial i comercial 
Residus tòxics i perillosos (RTP) 
Residus d 'hidrocarburs 
Residus de vehicles fora d 'ús 
Residus de vidre 
Impacte ambiental dels abocadors 

6. 3. El reciclatge 
Nombre de contenidors per a recoll ides selectives 
Finançament 
Reciclatge alumini 
Reciclatge metalls fèrrics 
Reciclatge metalls no fèrrics 
Recic latge d'olis residuals 
Reciclatge de paper cartró 
Reciclatge de piles 
Reciclatge de vidre 
Reciclatge de pneumàtics 
Reciclatge de bateries 

7. S uBSISTEMA INSTITUCIONAL: EL G ovERN D'ANDORRA 

71. La sostenibilitat pressupostària 
La capacitat o necessitat de finançament 
La càrrega financera del deute 
Despeses per a l'execució en exercicis posteriors 
Composició del sector públic 
Despesa mediambiental 

72 Una nota final sobre els ingressos pressupostaris 

73. Andorra en el marc internacional 
Instruments de drets humans 
Instruments de drets laborals 
Blanqueig de diners 

172 Uni versitat Catalana d'Estiu 2004 



8. SuBSISTEMA NATURAL 

8.1. El sòl i la biodiversitat 
Cobertures del sòl 
Fragmentació del territori 
Hàbitats 
Qualitat dels boscos de ribera 
Iniciatives de protecció del medi natural 

8. 2. L'atmosfera 
Concentració de diòxid de sofre (80

2
) 

Concentració de partícules en suspensió 
Concentració de diòxid de nitrogen (N02) 

Concentració de monòxid de carboni (CO) 

8.3. L'aigua 
Qualitat dels rius 

8.4. Els riscos 
Episodis de riscos 
Ferits i morts per episodis de riscos 

Models per a la sostenibilitat: l'ús de la dinàmica de sistemes 

Consideracions inicials 
L'ésser humà, com els altres éssers vius, depèn del coneixement que té de 
l'entorn i de les seves dinàmiques, que en ocasions són molt complexes. 

El coneixement que tenim d'aquest entorn ens permet adaptar-nos-hi i sobre
viure i, en el cas de l'ésser humà, amb les seves capacitats mentals, reflexionar 
sobre ell , comprendre'! i a la vegada transformar- lo per al seu propi benefici. 

Però la manera que tenim cadascun de veure l'entorn és pròpia, depèn de la in
formació de què cadascú de nosaltres disposa sobre la realitat i, a vegades, no 
tenim visions similars sobre esdeveniments externs o tenim opinions diverses 
de com s'han de fer les coses. 
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Els models mentals 
En aquest sentit, cada persona té un model del món1 que li permet interpretar 
la realitat que l'envolta. I és aquest model el que plantejarà solucions diverses 
a un mateix problema (p. ex. polítiques conservadores vs polítiques més pro
gressistes) . 

Creiem que el 
fenomen funciona 
així 

Cre iem que el 
feno men funciona 
així 

Fenomen 

Problemàtiques complexes 
Quan ens enfrontem a un fenomen complex com pot ser la gestió d'un territori, 
d'aquest procés depenen la supervivència i el benestar de moltes persones; el 
tema es complica. 

En aquests casos hem de disposar d 'un model del sistema que inclogui el mà
xim d'informació que en coneguem. 

És possible arribar a un consens en l'elaboració d'un model sobre un sistema 
tan complex i que fins i tot genera opinions oposades? 

' Un model és una construcció simplificada de quelcom que ens representem de la realitat. En 
aquest esquema destaquem les variables més importants que creiem que actuen en el model. La 
majoria de vegades el model simplifica el que passa a la realitat. 
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Treballar amb models 

~odelconsensuat 

? 
• 

Creiem q ue el 
feno men funciona 

afxf 

Creiem que una manera d'analitzar un fenomen per arribar a un consens la 
possibilita la dinàmica de sistemes. Aquesta metodologia d'anàlisi parteix de la 
idea que l'ésser humà uti litza models per comprendre el món que l'envolta, i en 
el procés de construcció d'aquest model s'extrauen les variables principals i es 
poden representar les seves dinàmiques mitjançant un programa informàtic. 

Per construir aquest model es pot comptar amb la participació de totes les 
persones que en coneguin elements cabdals per fer- lo el més similar possible 
al model real. 

Per construir aquest model podem fer-ho en diverses etapes: 
- Definició del problema: definim el fenomen que volem analitzar i ens posem 

d'acord en els objectius que volem aconseguir. Això és important perquè ens 
pot permetre destacar les variables més rellevants que integren el fenomen 
d'estudi. 
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-Conceptualització del problema: es destaquen les variables que actuen en el 

fenomen analitzat i les seves relacions causals de manera intuïtiva. En aques

ta etapa podem dir que es construeix el model causal del fenomen. 

- Formalització: les relacions causals s'expressen en el llenguatge de la dinà

mica de sistemes, que ens permet traslladar el model al programa informàtic, 

establint el que anomenem un diagrama de Forrester, en honor de l'autor de 

la metodologia que utilitzem. Aquest llenguatge ens permet quantificar les 

relacions entre les variables i fer funcionar el model en un computador. 
- Validació del model: una vegada definides les relacions entre les variables i fet 

córrer el model en l'ordinador, se'n validen els resu ltats. Una de les metodolo

gies és comparar els resultats del model amb les tendències històriques. 
-Explotació del model: es procedeix a generar diversos escenaris de futur 

en funció de donar valors diferents a diverses variables seleccionades com 

transcendents en el model. 

Aquestes fases no tenen perquè seguir un ordre rígid , sinó que es poden retro
alimentar unes a les altres en funció dels avenços que fem en el model. 

El que obtenim així és un model obert en què es poden anar incorporant di

versos graus de complexitat en funció de la informació de què disposem, i a la 
vegada en el mateix procés de construcció del model anem comprenent millor 
les dinàmiques del fenomen que estem analitzant. 

Definició del problema 

) ~ 
Conceptualització 

del problema 

e (model causal) ) ~ 
Formalització 

(model matemàtic) 

) ~ 

Validació del model 

~ j 
Explotació del model 
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El model d'Andorra 
Amb aquesta perspectiva hem elaborat un model que ens pot permetre com
prendre algunes de les dinàmiques que es generen al Principat. Hem volgut 
tenir en compte aspectes claus que afecten el model de desenvolupament i 
que poden donar-nos informació sobre les possibles amenaces i riscos de la 
sostenibilitat del país. 

Abans d'entrar en l'explicació del model, hem de destacar algunes considera
cions: 
- Aquest model és un model incomplert. Està construït a partir de les infor

macions bibliogràfiques disponibles (moltes vegades amb sèries temporals 
incomplertes) i en una lectura global del país, per tant, es pot dir que hi poden 
haver moltes variables que no hi siguin i que influeixen en les dinàmiques 
plantejades. 

- El model és obert. Aquest model es presenta com una base que cal modificar 
amb nous coneixements aportats. El model presenta hipòtesis realitzades a 
partir de coneixements incomplerts del país, per tant, és vàlid que aquestes 
siguin qüestionades i el debat generat en aquest qüestionament donarà no
ves llums i pautes per perfeccionar aquest model inicial. 

- Moltes de les relacions plantejades entre les variables han estat suposades. 
Moltes de les relacions generades s'han establert amb la informació de la qual 
disposàvem. El fet de no disposar de sèries temporals més llargues fa que 
els procediments estadístics utilitzats per a la seva anàlisi disposin d'un grau 
d'incertesa molt elevat. 

Algun autor que treballa en la dinàmica de sistemes diu el següent al respecte: 
«En els àmbits en què la dinàmica de sistemes intenta construir models de fun
cionament, no hi solen haver lleis de comportament perfectament establertes. 
Els sistemes objecte d'estudi no estan descrits per lleis matemàtiques de ca
ràcter quantitatiu precís i acceptades unànimament per la comunitat científica. 
En aquests sistemes sí que hi ha experts que coneixen bé allò amb què treba
llen, però no sempre hi ha unanimitat de criteri entre els propis experts". 

Les hipòtesis amb què treballem, basades en relacions suposades entre varia
bles, ens permeten superar aquestes incerteses i el model es compara amb els 
seus valors reals per determinar-ne la validesa. 
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La hipòtesi de treball (model causal) 

Expressarem aquí les variables que hem incorporat en el model i les seves re

lacions, determinant la hipòtesi de treball de partida. 

El model gira entorn al comportament de diverses variables: una de les princi 

pals és la del turisme, expressada en el flux de turistes que arriben a Andorra 

any rere any. 

Aquest flux anual es pot dir que és un dels principals factors de creixement 

econòmic que també estimula, sigui directa o indirectament, altres sectors com 

l'hoteler, els serveis, la construcció, etc.; a la vegada, aquestes variables afec

ten d'altres fenòmens com el creixement urbanístic, el volum de llocs de trebal l, 

la immigració, l'ús de l'energ ia, etc. 

L'anàlisi d 'aquesta hipòtesi de treball ja representa un primer pas en la millora 

del model, generant un debat enriquidor entre tots els participants. Aquest de

bat ens pot permetre incloure diverses variables noves que no han estat inclo

ses en el model per manca d'informació, com pot ser el cas de la mobi litat , les 

dades de les quals no ens han sigut facilitades pels seus responsables. 
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increment 

taxa de creixement 

capacitat 
allotjament 

qualitat 
del paisatge 

\ 

dèficit 
despeses ----" ( ~ 

¡/ fiscalitat 

~ ingressos \ 

~ j'em ~rnlon• 
visitants "\ ( ~ 

creixemeït econòmic ~ 

energia permisos de construcció 

eml"~"' ca/ 
sòl diponible construcció 

àrea urbanitzada assalariats construcció 

assalariats serveis 

/ resta assalariats 

assalariats totals 

l 
disponibilitat laboral ~ 

atur entorn / '\¡ 

~ (~població 
migracions ) \ 

naixements morts 
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Aquest model causal s'ha formalitzat en un software comercial que s'anomena 
Stella, que ens permet transformar aquestes relacions causals en diagrames 
de fluxos i generar relacions matemàtiques entre les variables seleccionades en 
funció dels valors de les sèries històriques estudiades. 

o 

Multiplicador 
taxa 

¡ 

Taxa 
mortalitat 

immigrants 

temps resposta 

efecte frontera disponibilitat 
atur variable usada laboral 

Equacions involucrades 

Població immigrant (t) = Població immigrant (t - dt) + (flux immigració 2 -morts immigrants) * dt. 
INIT Població immigrant = 39000. 

INFLOWS: 
flux immigració 2 =((disponibi litat labora1*(1-frontera variable usada)) I temps resposta+ pobla
ció immigrant* efecte atur)*Multiplicador taxa migracions. 
OUTFLOWS: 
Morts immigrants = (Població immigrant* taxa mortalitat usada) + naturalitzacions 
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Validació del model 

Una vegada dissenyat tot el model es procedeix a la seva validació i comparem 
les dades obtingudes amb les dades reals2. 

-PIB. Andorra no té actualment una comptabilitat nacional. Per disposar d'una 
sèrie de referència hem utilitzat les estimacions de Bricall. Les dades dispo
nibles es correlacionen amb les dades de creixement econòmic espanyol, 
generant un coeficient de correlació de 0,95. La sèrie obtinguda s'accepta 
com una dada històrica, amb totes les restriccions que una estimació de tipus 
indirecte pot tenir i es compara amb la que ens dóna el model: 

1.600.000 

1.400.000 

1.200.000 

1.000000 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

Producte interior brut 

.......... .-=====-~~ 

o L__L __ L__L __ L__L~L_-L~---L~---L~~ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- Estimat real - Model 

- Consum d'energia. Les dades de consum d'energia es van relacionar amb les 
dades del producte interior brut originals de Bricall (sense considerar el que 
s'havia estimat). Amb això es va obtenir un paràmetre mitjana de 0,22 unitats 
d'energia per unitat de PIB. En aplicar aquest paràmetre al model, es van ob
tenir dades de consum energètic properes a les reals, el que ens serveix per 
validar les estimacions que es van realitzar pel PIB. 

2 El model es fa córrer a partir d'una data concreta, exemple 1990, i a partir d'aquí ens genera una 
dinàmica de cada variable que es pot comparar amb les dades històriques disponibles. 
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Consum d'energia 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 ::> 
150.000 

100.000 

50.000 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- Model - Històric 

-Permisos de construcció. Els resu ltats del model no reg istren les osc il ·lacions 
que es donen a la realitat, sinó la tendència general que segueixen. Es fa ne
cessari considerar, d'una banda, que les relacions establertes són arbitràries 
i que han de sotmetre's a una anàlisi més profunda i, d'altra banda, el que es 
pretén és obtenir una aproximació raonable a les seves dinàmiques. 

400.000 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 

Permisos de construcció 

o ~~--J_ __ L_~ __ J_ __ L_~ __ _L __ L_~--_L~ 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

- Model - Històric 

-Assalariats totals. El model ens dóna uns resultats molt propers al comporta
ment històric, tot i que presenta una lleu subestimació en les dades. 
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40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

Assalariats totals 

o ~~--~--~--~--~~--~--~--~--~~--~--~ 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- Model - Històric 

- Població. Els resultats mostren una correlació bastant acceptable. 

70.000 

68.000 

66.000 

64 .000 

62.000 

60.000 

58.000 

56.000 

54.000 

52.000 

Població 

50.000 '---'--~--~-:-_j_ __ J.___.l. __ ---L. __ ~ __ _j_ __ J.___.l. __ ---L.__j 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- Model - Històric 
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Escenaris de futur 
A continuació es mostraran alguns dels escenaris obtinguts a partir de fer cór
rer el model. Cal destacar que els resultats obtinguts depenen de la hipòte
si plantejada, així com també de les relacions establertes entre les variables. 
Aquests models no s'utilitzen per fer predicc ions, si per prediccions s'entén 
esbrinar el futur. El que genera el model és una projecció segons les re lacions i 
les tendències de les variables que prèviament s'han establert. 

El model, en no ser un model tancat, ha d'estar contrastat contínuament amb 
la real itat, per tal d'anar-lo perfeccionant en funció de les noves dades i tendèn
cies. 

Els escenari s es fan córrer entre els anys 1990 i el 2010. 

Taxa de visitants. S'han fet servir quatre taxes de variació diferents d'aquesta 
variab le: 
a) Una taxa d'increment mitjana de O% per al període comprès entre l'any 2002 

i el 2010. 
b) Taxa d' increment del 3 %. 
e) Taxa d' increment del 5 %. 
d) Taxa de variació del flux oscil· lant. 

Escenaris possibles de visitants 

- 2% - 3% - 5% - Oscil· lant 
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Els efectes que això podria generar són els següents: 
-Creixement econòmic. El model ens dóna els següents escenaris en termes 

de creixement econòmic. 

PIB Andorra estimat 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 o 

- 2% -3% - 4% - Oscil·lant 

-Àrea urbanitzada. El creixement econòmic determinarà diferents nivells de 
pressió urbanística, el que també depèn d'alguns paràmetres inclosos en el 
model que relaciona construcció amb ocupació del sòl . 

Àrea urbanitzada 

15.000.000 

14.000.000 

13.000.000 

12.000.000 

11.000.000 

10.000.000 

9.000.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 o 

- 2% - 3% - 5% - Oscil ·lant 
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Els valors que ens genera el model representen les diferents pressions d'ur
banització donades pels fluxos diferencials de turisme registrats. Cal destacar 
que els valors de l'àrea urbanitzada van ser obtinguts a partir de cartografies 
realitzades l'any 1995, escollint un valor inicial de set quilòmetres quadrats per 
a l'any 1990. 

- Migracions. És necessari considerar que les altres variables que es conside
ren es prenen com a constants. 

Immigrants 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 o 

- 2% - 3% - 5% - Oscil· lant 

Població 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

- 2% - 3% - 5% - Oscil· lant 
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Escenaris específics 
El model permet també jugar amb variables segons problemàtiques específi

ques. A continuació es mostren dos d 'aquests possibles escenaris. 

a) Paràmetres d 'edificabilitat. 

No existeixen dades que ens informin de la situació precisa de l'àrea urbana que 

existeix a Andorra. Hem tingut en compte dos valors extrets de cartografies i que 

només contemplen l'àrea ocupada per les construccions i vies de comunicació. 

Aquests valors serveixen com a referència (6,38 km2 1990, 7,81 km2 1995). 

Les úniques dades de què es disposa per a treballar amb la variable d'àrea ur

bana són els permisos de construcció. No se sap realment quant d'aquest vo

lum es construeix i quant d'aquest es transforma en consum de sòl. Hem supo

sat una situació límit en què tot es construeix. Com a paràmetres d'edificabilitat 

hem escollit els que s'indiquen en els plans urbanístics dels comuns (consum 

de sòl directe : 1/ 3, %: consum de sòl indirecte: el doble del consum directe). 

Tots aquests paràmetres han de ser revisats. 

A continuació es jugarà amb aquests valors mitjana, mantenint una taxa d'incre

ment de visitants del 2 % per al període comprès entre els anys 2002 i 2010. 

Els escenaris obtinguts són els següents : 

Àrea urbanitzada 

- 2 - 3 - 4 
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Un paràmetre de consum directe més baix vol dir que s'estan afavorint més 
les construccions de tipus unifamiliar, donat que la relació entre la superfície 
construïda i el sòl ocupat és menor (la construcció té menor alçada). Això té un 
clar efecte sobre la superfície urbanitzada. També té a veure amb el model de 
creixement, que moltes vegades s'aconsegueix mitjançant l'ocupació d'un sòl 
que cada vegada és més escàs. 

b) Els pressupostos del Govern. 
La capacitat del Govern està relacionada amb l'estructura de les seves des
peses i ingressos. En aquest model s'han fet algunes hipòtesis molt simples 
sobre la dinàmica pressupostària del Govern, posant cert èmfasi en les figures 
impositores existents per fer front a una estructura de despeses que mostra un 
creixement continu en els darrers anys. 

Les hipòtesis plantejades representen una derivació molt simplificada, obtin
guda a partir de l'equació keynesiana establerta per a la renda nacional. És 
de suposar que existiria un efecte d'una possible imposició directe sobre la 
inversió, el que afectaria a la vegada el PIB. Aquesta imposició tindria un clar 
efecte sobre el pressupost del Principat, el qual podria contribuir a disminuir els 
dèficits pressupostaris derivats d'una estructura d' ingressos inestable. 

En aquesta hipòtesi s'utilitza un increment de 5 punts percentuals quant a la 
imposició directa, i s'utilitzaran diferents coeficients de sensibi litat de la inversió 
respecte a l'efecte que tindrien sobre el PIB. 

Pressupostos t 

Inversió t 
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'1 a@!;:c ? INGRESOS LIQUIDADOS 

Segons la hipòtesis, el decreixement en el PIB, producte del decreixement en 

les inversions, suposa una reducció futura en els ingressos, el que ens diu de la 
precaució que hem de tenir a l'hora de decidir-nos per una política impositora 
d'aquesta mena. Tot i així, els escenari s poden jugar també amb el tant per cent 
d 'inversions públiques. Segons la hipòtesi prevista pel model , un increment per
centual en les inversions públiques, equivalent a l'increment percentual en la 
imposició directa, tindria un efecte nul sobre les inversions, ja que les despeses 
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directament productives (mi llores en les vies de comunicació per exemple) de
rivades del pressupost contribuirien, en teoria, a reduir l'estructura de costos 
d'una empresa, el que contribuiria a millorar-ne indirectament la productivitat. 

Com s'ha dit abans, això correspon a una simplificació que pot resultar exces
siva tenint en compte les particularitats que es presenten al Principat. Les rela
cions que es donen entre una possible figura impositora i les inversions, haurien 
de ser dissenyades amb opinions d'experts que coneguin la real itat andorrana. 

Aquest model només pretén fer explícita una de les problemàtiques que es pre
senten al país i mostrar a la vegada les possibilitats que un model més precís 
podria donar-nos. 

e) Emissions de C0
2

. 

A continuació es presenten escenari s en els quals s'ha variat el paràmetre 
d'ecoeficiència, és a dir, la utilització de menor energia per a la generació d'ex
cedents econòmics. 

/ii Emisiones totales: 1 . 2 . 3 - 4 -

1: 1200000 

d 
1: 850000 

, ¿.----3 / 1..-- 2 4 ' ____ 4¿ / 

_..--3 
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1- 2- 3- 4--------
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1: 500000 
1990.00 1995.00 2000.00 2005.00 2010.00 

Page 2 Years 18:28 vio, 25 de jun de 2004 

~ a ~P ? EMISIONES ANUALES DE C02 (lon C02) 

Es pot veure que amb una mil lora de l'eficiència les emissions produïdes es 
redueixen considerablement. 
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d) Residus. 
Utilitzant els valors proposats pel Pla Nacional de Residus i tenint en compte 
els nivells de població que ens genera el model , podem fer algunes estimacions 

respecte a la producció total de residus domèstics, segons diverses taxes de 

producció. 

Ji generacion total residuos: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

1: 70000000 

/ 
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/2~/ 
¿ /-<j ------
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_..--4 --- s 
1 ...... 2 
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1: 30000000 
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Page1 Years 18:34 vie . 25 de jun de 2004 

a ~;:c ? GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (Ton) 

Possibilitats d 'usos del model 
L'ús de models d'aquesta mena, tant conceptuals com quantitatius, es presen
ten com una eina que ens pot faci li tar la comprensió d'un fenomen determinat 
o una dinàmica compresa. 

Aquesta metodologia té la potència que a mida que es va construint el model , i 
dins d'un marc de consens i participació, el coneixement d'una realitat augmen
ta, i amb això les possibilitats de prendre decisions adequades. 

Es poden desenvolupar models a diferents escales, com per exemple un de 
caire més general com aquest i uns altres de caràcter més parcial, com per 

exemple: 
-Residus. 
- Dinàmica laboral. 
- Dinàmica poblacional. 
- Fluxos de materials. 
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- Petjada ecològica. 
- Consum d'energia. 

Possibles formes de continuitat per al perfeccionament del model 
El que plantegem com una possible tasca de continuïtat per al perfecciona
ment del model és la realització d'un treball de camp i una sèrie de tallers que 
puguin incorporar al model elaborat una sèrie d'informacions que no es poden 
obtenir en els estudis publicats. 

La idea consistiria a construir una eina de prospectiva i de gestió per facilitar al 
Govern d'Andorra el plantejament de polítiques i programes d'acció per antici
par-se a diverses problemàtiques a què el país es pugui enfrontar en el futur. 
Per això es podrien plantejar les següents tasques: 
- Establiment de tallers temàtics per a l'organització del model o de diversos 

models sectorials. 
-Construcció amb aquestes dades del nou sistema introduint-hi les aportaci 

ons realitzades. 
- Feed-back amb les persones que han participat sobre els resu ltats obtinguts 

en la prospectiva de les diferents temàtiques. 
- Taller de presentació del model final als membres del Govern i preparació de 

les persones que puguin participar en la seva gestió i utilització. 

Creiem que les dimensions del país possibil iten la utilització d'aquestes eines 
avançades de gestió per assegurar un desenvolupament sostenible que tingui 
en compte el manteniment del patrimoni natural, i a la vegada extengui el ben
estar social al màxim nombre de persones que viuen i/o treballen a Andorra. 

L'Observatori de la Sostenibilitat de la Càtedra UNESCO a la UPC 

Objectius generals de l'observatori 
- Desenvolupar sistemes d'indicadors per monotoritzar i mesurar la sostenibili

tat en els àmbits globals, nacionals, regionals i locals. 
- Establir escenaris de futur en els sistemes analitzats (nacionals, locals o re

gionals) en funció de les tendències dels indicadors mesurats i/o en funció 
d 'altres variables introduïdes per analitzar les seves variacions. 
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L'equip humà 

L'equip de l'Observatori està format per professors de la Càtedra UNESCO i 

per estudiants del doctorat de la Càtedra procedents de diverses disciplines 

acadèmiques i de diverses nacionalitats l'interès acadèmic i professional dels 

quals se centra en el tema de la definició, monotorització i/o modelat de la sos

tenibilitat aplicada, en les seves diverses dimensions. 

Treballs realitzats 
L'Observatori es va crear el mes de maig de l'any 2002 i des de llavors ha ela

borat els trebal ls següents: 

- Grau de desenvolupament, l'ús i l'eficàcia dels sistemes d'indicadors de sos

tenibilitat en l'àmbit internacional, encàrrec per l'Observatori del Desenvolu

pament Estratègic de Catalunya, ODECAT, i pel Consell Assessor pel Desen

volupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya. (estudi finalitzat el mes 

de gener 2003). 

-La Gestió del risc ambiental en l 'àmbit municipal, encàrrec de l'Àrea de Medi 

Ambient de la Diputació de Barcelona. 

-Indicadors de Sostenibilitat, Ajuntament de Sant Feli u del Llobregat, 

-Escenaris de futur d'Andorra: la sostenibilitat del desenvolupament andorrà, 

encàrrec de la Fundació Julià Reig d'Andorra. 

-Indicadors del Pla d'Acció Ambiental. Ajuntament de Terrassa. 

Maria Martí i Cañellas 

Directora de la Fundació Julià Reig 

Josep Antequera i Baiget 

Coordinador tècnic de l'Observatori de la Sostenibilitat de la Càtedra UNESCO 
a la UPG 
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ANDORRA, LA CERDANYA 
I L'ALT URGELL. 
ASPECTES TERRITORIALS 
I AMBIENTALS QUE 
COMPROMETEN 
SERIOSAMENT LA 
QUALITAT DE VIDA 

Ramon Ganyet i Solé 

L'espai de les tres nacions estat 

Des de molts segles abans de la dominació romana, les transhumàncies de 
bestiar van connectar regularment per les carrerades ramaderes paral·leles als 

rius els pastorers d 'hivern amb les peixenes del Pirineu. A la vall del Segre, des 

de les terres baixes de la plana de Lleida fins a les peixenes d'estiu a les valls 

més altes d'Andorra i de la Cerdanya. L'Alt Urgell i les valls d 'Andorra estaven 
probablement connectades amb l'excepcional gran plana de la Cerdanya des 
d'aquestes primeres migracions estacionals dels pastors. 

La Cerdanya va ser un espai pol íti c unitari des de l'edat mitjana fins al Tractat dels 
Pirineus de 1659. El bisbat d'Urgell va continuar encara la seva projecció sobre 

els territoris francesos de l'Alta Cerdanya fins a ben entrat el seg le x1x, quan es 
bescanviaren les parròquies de la Vall d'Aran del bisbat de Cominges per les de 
la capçalera de la vall del Segre assignades ara al bisbat de Perpinyà. 

Avui dia es fa evident que, malgrat les especificitats i grans diferències de cada 
societat, el territori format per Andorra, la part alta de l'Alt Urgell (situada al 
voltant de la Seu) i la Cerdanya (francesa i espanyola) constitueix un espai de 
gran potencial d'atracció turística i de complementarietat funcional. Ja les pu
blicacions del Sindicat d 'Inic iativa i Turisme d'Andorra i de la Seu publicaven 
conjuntament el1 915 el seu llibre de promoció turística. En la segona meitat del 
segle xx, a poc a poc es van anar establint algunes tímides accions conjuntes, 
de l'esti l de la volta en bicicleta de les Tres Nacions. 
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Les migracions intenses cap a Andorra, des dels anys 1960, de molts habitants 
dels petits pobles afectats per la crisi del món agrari ramader tradicional, han 
conformat uns forts lligams famil iars i afectius entre les poblacions d'aquestes 
valls pirinenques. 

Les perspectives en els propers anys apunten cap a l'aprofundiment d'aques
tes relacions, afavorides per unes millors comunicacions per carretera, per una 
aposta conjunta per un aeroport d'Andorra-Pirineus a la Seu d'Urgell, un siste
ma financer cada vegada més interconnectat i una Unitat Europea, amb cons
titució, cada vegada més integrada socialment i políticament. 

Aquest escrit apunta algunes particularitats de cadascun d'aquests tres espais, 
en relació al seu potencial i als seus límits de creixement. 

El país al voltant de la Seu, l'Alt Urgell o Urgellet 

La ciutat de la Seu, cap del bisbat d'Urgell, ha exercit una influència històrica
ment important sobre Andorra i en menor mesura sobre la Cerdanya. La zona 
del voltant de la Seu representa una subcomarca ben diferenciada de les altres 
dues subcomarques de l'Alt Urgell, amb capitals a Organyà i Oliana. La ciutat 
de la Seu i la seva rodalia més immediata (la ribera de la Seu) són en realitat 
una unitat de funcionament socioeconòmic, al marge que hi hagi quatre ajun
taments administrant el territori (Alàs, Montferrer-Castellbò, la Seu d'Urgell i les 
Val ls de Valira). 

Aquesta petita conjunció de valls tributàries del Segre i de la Valira (també es 
coneix amb el nom de l'Urgellet) té una economia profundament relacionada 
amb el dinamisme econòmic i financer del Principat d 'Andorra. 

Entre els aspectes positius, hem de destacar la planificació territorial ben assu
mida per la població (el mil lor exemple són els plans generals d'urbanisme de la 
Seu de 1980 i 2002). El creixement sostingut, però moderat, invita a la reflexió 
i a la presa de consciència dels problemes emergents. Dins de les perspecti
ves previstes es va programant el sòl amb un cert equi libri d'usos residencials, 
industrial i de serveis. Els terrenys agrícola i forestal estan relativament preser
vats . L'edificació es manté concentrada i fins ara s'ha evitat l'esclat d'urbanit
zacions residencials disperses. La construcció de l'aeroport obrirà algun dia 
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proper un nou atractiu de comunicació amb altres centres emissors (vols xàrter) 
o complementaris de turisme (costa catalana, les Balears). Algunes iniciatives 
hoteleres donen prestigi al sector, amb bones perspectives de futur. 

Els límits d'aquesta evolució es presentaran quan el Pla d'Urbanisme 2002 (que 
preveu una Seu de 20.000 habitants per a l'any 2022) haurà esgotat tot el ter
reny al·luvial relativament pla situat entre els rius Segre i Valira (l'antic vicus 
urge!li haurà ocupat tot l'Ur entre les aigües). 

L'eixample urbà hauria, en aquest cas, de travessar el riu cap al marge esquerre 
del Segre amb tota la complicació de preservació de ribera, construcció d'infra
estructures costoses (ponts) i l'extensió més complicada dels serveis. Com a 
curiositat, el Pla 2002 no ha fet cap reserva de planejament per a una eventual 
línia de ferrocarril provinent de Puigcerdà, ni tampoc per a la imprescindible 
estació de tren. Podria molt bé ser aquest motiu el que per força demanés, en 
un futur més aviat llunyà, l'ocupació de l'altre costat de la vall del Segre. 

Entre els problemes en curs de revisió de la Seu, hem d'esmentar l'estació 
depuradora d'aigües residuals (situada ara al terme de Montferrer). Des que 
es va inaugurar el 1992, per defecte de tecnologia adequada, és insuficient 
per tractar una bona part de les aigües residuals que recull el sistema de col
lectors, enviant l'aigua bruta directament al Segre sense passar per I'EDAR. La 
proporció del problema que afecta el tractament de l'aigua de tres o quatre mil 
habitants és menysvalorada per la contaminació de l'aigua de 100.000 habi
tants que aboquen directament a la Valira a Andorra1

. 

L'amenaça més gran per a l'estabilitat urbanística de la Seu prové d'Andorra, on 
el sistema de gestió del sòl urbanitzable és molt diferent, els preus resultants 
per a l'edificació més del doble i els problemes de comunicacions tenen mig 
bloquejat el país. La pressió especulativa en els propers anys serà probable
ment molt forta i caldrà veure com serà capaç la societat local de fer front a les 
pressions de tot ordre que es podrien produir. 

1 En data d'avui, malgrat la construcció de I'EDAR de la frontera hispanoandorrana s'estan abo
cant quasi totes les aigües residuals al riu Val ira per falta de col·lectors a Andorra la Vella, Escaldes 
i Encamp (afecta el70 % de la població del Principat). 
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«Quo vadis» Andorra? 

Sense entrar en les particularitats històriques i fiscals d'aquest petit gran país 
que és Andorra, abans de comentar alguns aspectes territorials i ambientals, 
cal reconèixer l'enorme poder d'atracció de les valls d'Andorra. Entre els mèrits 
indiscutibles en voldria destacar alguns que em semblen determinants i posi
tius: la seguretat interna i externa, ben preservada pel sistema institucional; la 
tolerància de la societat andorrana, comparada amb altres societats europees 
i mundials ; el relatiu bon funcionament de la justícia; el bon nivell educatiu re
lativament eficient; l'extraordinària capacitat de reconversió i encert comercial, 
que ha permès florir un conjunt d'activitats pròsperes, i la prudència de les 
institucions financeres privades i públiques. 

Tot plegat ha contribuït a què en els últims 50 anys Andorra hagi passat d'una 
població de 5.000 habitants a 70.000 residents permanents; entre tots, unes 
100.000 persones. 

El gran potencial d'atracció del país, amb un cl ima sec de quatre belles estaci
ons, la neu i les muntanyes han creat un sistema turístic ben estructurat i amb 
empresaris competents. 

L'equipament de les estacions d'esquí s'ha fet en general amb gran encert, do
nant suport a un servei molt apreciat en el mercat turístic. Caldria fer atenció en 
què el terreny no ho suporta tot: la deforestació per obrir noves pistes d'esquí, 
l'extensió desmesurada de la fabricació de la neu artificial, l'ocupació indis
criminada de les lleres dels torrents, els desmunts i terraplens exagerats que 
desfiguren el paisatge són amenaces permanents que recomanen no matar la 
gall ina dels ous d'or. Dissortadament, com sovint recorda un meu amic andor
rà, les paraules creixement i sostenible no són solament incompatibles, sinó 
també antagòniques. Una llum positiva, en aquesta unidireccional marxa cap a 
l'ocupació humana intensiva de les muntanyes, és la declaració de la UNESCO 
de la vall del Madriu-Perafita-Ciaror com a patrimoni de la humanitat. 

La gran assignatura pendent, i suspesa sistemàticament, és l'urbanisme. Les 
4.000 ha de terrenys privats del fons de les val ls i dels conreus més baixos 
d'Andorra s'han convertit majoritàriament en una mercaderia de transacció 
o especulació dinerària. A diferència d'altres llocs més organitzats del primer 
món, s'ha estès a Andorra un liberalisme de la propietat que associa el dret a 
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urbanitzar a la propietat del sòl. La planificació urbanística és percebuda sovint 

com una limitació al dret del propietari i moltes vegades com un atac directe als 

interessos econòmics i al capital adquirit. L'opacitat registra!, conseqüència de 

la gelosia per preservar la intimitat de la propietat andorrana del sòl, és una altra 

característica de la singularitat del país. 

La Llei d'urbanisme de 2003 marca aparentment un punt d'inflexió amb la in

troducció del principi del planejament per davant de la urbanització. S'apunta 

la necessitat de cessions de fins al I O % del terreny per facilitar les infraestruc

tures, equipaments i zones verdes dels nous espais a urbanitzar (que lluny en

cara del 65 % de cessions del Pla parcial de l'horta de la Valira que I'INCASOL 

ha projectat en l'eixample de 19 ha de terreny a ponent de la Seu d'Urgell!) . 

Entretant, es va anunciar una moratòria en la presentació de nous projectes 

d'edificació, amb la conseqüència inversa : en cinc mesos es van demanar més 

permisos de construir que en tot l'any anterior. I els esperats i per a alguns 

temuts plans d'urbanisme s'han finalment presentat... per encabir una pobla

ció estimada de 2.000.000 de persones. Les dues o tres-centes al·legacions 

als plans d'urbanisme de cada parròquia normalment són per demanar més 

qualificació de sòl urbanitzable. A les parròquies altes es preveu una expansió 

de tres mil ions de metres quadrats de sòl construïts, equ ivalents a 100.000 

persones per parròquia. 

A la vista del resultat d'aquesta experiència de planejament, hi ha algú que 

realment s' imagina que hi cap tota aquesta gent? I qui pensa que es podrà 

moure, en un tipus d'urbanització dispersa i escampada, amb les mateixes vies 

de comunicació actuals, totalment congestionades per una població global de 

70.000 habitants? Un sistema de túnels urbans sense capacitat a les entrades 

i sortides podria solucionar algun dia el problema? 

En paral·lel, no s'ha fet prou esforç a l'hora de preveure aparcaments ni l'espai 

per a una alternativa de transport públic que no passi per les mateixes vies de 

comunicació (tren, tren elevat), ni tampoc per preveure l'espai a reservar per a 

les estacions de transferència (cotxe-transport públic, vianants-transport pú

blic). Ja no és tan sols un problema financer enorme, que ho és, sinó també un 
simple problema físic d'espai necessari per al moviment. Els residents a Andorra 

saben que tenen un creixent greu problema de mobilitat, però com aquell malalt 

que no es vol prendre el remei, van fent cues pensant que el temps ho arreglarà 

sol. Un dels límits evidents del creixement andorrà és el de la mobilitat dins del 
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nucli urbà Andorra la Vella-Escaldes, capital obligada que genera origen i destí 
de la gran majoria de tots els moviments de circulació. En el fons, la tardança a 
prendre mesures correctores eficaces quant a l'ús del sòl, continuant al mateix 
temps la liberalitat de construir pràcticament a tot arreu, el que en realitat pro
voca és la disfuncionalitat del sistema urbà, i a curt i llarg termini la disminució 
progressiva de la qualitat de vida, a mida que es vagi construint per aquí, per 
allà, per tot arreu. De vegades penso que el poder del diner és tan atraient que 
obnubila totalment la capacitat de raonar d'algunes persones. Amb la perversi
tat afegida que ningú vol ser l'últim a tenir terreny a disposició de la col·lectivitat, 
quan es vulguin prendre algunes solucions simi lars a les que es practiquen a 
tots els països civil itzats del món. Allà, els terrenys per a nous equipaments ne
cessaris per al futur (hospitals, escoles, centres cívics, parcs de serveis públics, 
etc.) i les zones verdes normalment surten del procés urbanitzador, amb la prò
pia regulació del planejament. A Andorra s'espera que l'Administració adquireixi 
en el mercat ll iure els terrenys per construir els equipaments. 

Aquestes reflexions sobre urbanisme i mobilitat són, en una altra escala, també 
vàlides per a la visió futurista que algun dia arribi el tren a Andorra. Al marge de 
si puja des de la Seu per la vall de la Valira o de costosíssims túnels visionaris 
de diverses desenes de quilòmetres des de França o Espanya fins a Escaldes 
o Andorra la Vella, tampoc ningú ha plantejat la reserva de terrenys per a una 
estació ferroviària. El dia que es volguessin fer les expropiacions dels edificis 
potser desanimarien el més ambiciós dels promotors. 

Els últims 25 anys, sobretot des dels aiguats extraordinaris i mig oblidats de 
1982, als cursos d'aigua dels rius principals s'ha descobert una mina de me
tres quadrats públics per ser ocupats per tota classe d'infraestructures i col
lectors de clavegueres, línies elèctriques, voravies, vials de circulació, carrers 
urbans, pilones de projectes de tren elevat i fins i tot places públiques. L'ocu
pació només respecta les canes d'amplada de la famosa ordinació del se
gle passat, sense massa consideracions al traçat hidràulic, a les alçades dels 
ponts, ni tampoc a les eventuals modificacions de la llera per efecte d'aiguats 
extraordinaris de capçalera de conca (sempre molt carregats de sediments i 
matèries flotants) . No estaria de més que es recordés que el riu ja té amo, i que 
cada uns períodes cíclics passa amb les seves escriptures a reclamar per la 
força de l'aigua el que és seu. La canalització sistemàtica dels rius d'Andorra 
podria donar algun seriós disgust en alguns agosarats nuclis urbans que han 
deixat ocupar terres que eren des de sempre llera fluvial. En règim de revin-
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guda, el funcionament del riu canalitzat amb murs és totalment diferent del 
règim fluvial del riu natural inundant els camps dels marges. Les velocitats de 
l'aigua augmenten per sobre dels 10 m/s, les modificacions de l'areny del riu 
(soscavaments o dipòsits, segons els indrets) són molt importants en el règim 
torrencial: els murs, per falta de fonament o resistència, poden esfondrar-se i, 
en conseqüència, el risc d'estabil itat de les cases i de les vies de comunicació 
s'ha fet molt gran. La possibilitat de quantioses pèrdues materials i també l'ex
posició de vides humanes recomana fer-s'ho mirar. La revisió dels rius per un 
equip tècnic especial itzat en hidràulica fluvial podria preservar a temps alguna 
desgràcia, sobretot a Escaldes i Sant Julià. Però no n'hi ha prou amb la posada 
en risc pels aiguats del riu , sinó que també es va destruint tot el corredor bio
lògic de ribera, format pels terrenys riparis i els arbres de la vora del riu, l'únic 
camí practicable que tenen la fauna terrestre i els ocells en les seves migraci
ons. La disminució de les espècies animals i de la quantitat d'ocells que tran 
siten per les riberes dels rius és el major atemptat a la biodiversitat d'Andorra 
que estan fent actualment les generacions presents. La qualitat de vida també 
se'n ressentirà, ben segur. 

La construcció a Andorra no sol tenir en compte tampoc el risc sísmic del país. 
Algunes excavacions agosarades posen en perill d'esfondrament edifi cis que 
no han tingut compte de l'estabil itat de la muntanya en cas de terratrèmol. 

I per continuar els comentaris sobre els límits territorials i ambientals del crei
xement andorrà cal fer una reflexió sobre el tractament dels residus generats. 
S'han superat aquelles èpoques en què s'enterraven les escombraries sense 
cap precaució a la muntanya, a raó de dos mesos per parròquia. El camí s'ha 
iniciat per a la mi llora del reciclatge, però el ritme de creixement andorrà encara 
va augmentant la distància a recórrer per situar-se al nivell de les normes apro
vades a la Unió Europea. La tolerància de Catalunya a rebre residus inerts (150 
camions cada dia), escombraries (de 8 a 10 camions diaris de gran tonatge, 
sense classificar) i aigües contaminades (sense els col·lectors, més del 50 % 
de les aigües brutes van directament a la Vali ra) , representa una irregularitat a la 
UE i una falta d'assumpció d'Andorra de les seves responsabil itats ambientals. 
La discriminació negativa per a Catalunya que s'està aplicant a Andorra no té 
cap raó d'existir, per un país que té vocació indubtable de modernitat i que té 
una renda per capita el doble de la catalana. Aquestes qüestions ambientals no 
es poden pagar amb diners. 
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En síntesi, doncs, Andorra té uns reptes molt importants en planificació urba
nística, en preservació dels rius i en tractament ambiental dels residus, els quals 
raonablement haurien de fer reflexionar sobre la capacitat màxima de població 
que es pot encabir en aquestes valls pirinenques. La dependència, en aquests 
aspectes, de la tolerància exterior és un punt dèbil del potencial andorrà. I la 
construcció desenfrenada, sense assumir els normals equipaments que ine
vitablement comporta l'augment de la població, és un dèficit públic ocult que 
podria posar en el futur en dificultats el sistema de finances públiques del país. 
Com més es retarda la correcció, més agreujat és el problema i més compro
mesa queda la qualitat de vida futura dels residents a les valls d'Andorra. 

La Cerdanya, la construcció de residències secundàries més dinàmica 
de Catalunya 

La Cerdanya és una cubeta entre muntanyes molt singular a tot el Pirineu. El 
seu gran equi libri entre poblacions i terres de conreu, i el clima tan sa, l'ha fet 
descobrir, des de principis del segle xx, com un dels llocs més apreciats de tot 
Catalunya per construir una segona residènc ia destinada a vacances. 

El tren comunica bé cap a Barcelona (línia del túnel de Toses, Vic), cap al Migdia 
de França (línia del túnel de Pimorent, Foix, Tolosa de Llenguadoc) i cap a la 
costa mediterrània (tren groc cap a Vilafranca, Prada i Perpinyà) . Històricament, 
aquest avantatge ha estat determinant per al turisme incipient dels anys 1920 
(Font-romeu, llac i golf de Puigcerdà) i algun dia podrà tornar a ser un magnífic 
complement a l'autonomia del vehicle privat. Les inversions que s'estan empre
nent a la lín ia internacional de Renfe posaran en dos anys el trajecte Barcelona
Puigcerdà en 2 hores 30 minuts. Aviat podrem esperar una bona competència 
amb el cotxe, si es redueix el trajecte a 2 hores. 

Els límits de l'actual creixement de la Cerdanya espanyola es contemplen en 
el model econòmic que s'ha fet girar entorn de la promoció immobiliària (cada 
cop més sòl ocupat per urbanitzacions residencials que s'ocupen en una mit
jana de 17 dies a l'any) i la construcció, que ha esdevingut el principal motor de 
la comarca. És un model que va com una bicicleta: si es deixa de pedalar, es 
para. L'alternativa de creació de llits de rotació turística podria donar base a una 
economia turística sostenible durant tot l'any. La preocupació per la construcció 
d'hotels i apartaments de lloguer tot just es comença a fer sentir com una forma 
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d'estabilitzar uns ingressos globals més importants i sostinguts en el temps 
futur. La creació d'associacions empresarials i activitats de promoció turística 
compartides per estaments públics i privats haurà de ser necessària per com
petir amb eficàcia amb els mercats simi lars europeus i també amb els destins 
all unyats assequibles per la facilitat de l'aviació comercial (Carib, Àsia, etc .). 

El reforç de la cooperació entre la gent d'aquestes valls 

La capacitat d'atracció de residents permanents i de turistes ocasionals depèn 
de la suma d'uns quants factors determinants. Alguns d'ells són canviants, com 
per exemple els temps de recorregut escurçats per les millores dels vehicles i 
de les vies de comunicació, o la connexió revolucionada per les noves tecnolo
gies (televisió, internet, correus electròn ics, videoconferències, telefonia mòbil) . 

Les raons que determinen fixar la residència, a part de la continuïtat de la zona 
que ja es té de naixement, estan possiblement ll igades a la qualitat del lloc de 
treball, a l'educació que es pot donar als fills o es pot aconsegui r en el reciclat
ge permanent, a la seguretat per a un mateix i per a la família, a la san itat que 
es pot aconseguir, al medi ambient i a les activitats esportives que es poden 
practicar. Moltes d'aquestes qualitats es poden compartir amb turistes de visita 
ocasional, i fer més eficaç el servei prestat augmentant el nombre d'usuaris. 

El conjunt de les valls d 'Andorra, de l'Urgellet i de la Cerdanya té un gran poten
cial, superior a l'oferta segregada de cadascun dels territoris . La complementa
rietat i varietat del conjunt val molt més que la suma de les parts. 

El respecte al medi ambient és un repte permanent, amenaçat per noves cen
trals hidroelèctriques, agressions visuals al paisatge i ocupacions de lleres dels 
rius. Guardar i millorar aquest patrimoni és fonamental. Promoure conjuntament 
els marcs naturals del Cadí i l'Alt Pirineu i la reserva del Madriu i eventualment 
un nou parc internacional des de Meranges a Bescaran (de la portella Blanca 
a Claror). 

La col ·laboració ja ha començat en alguns camps amb bons resultats: sistema 
sanitari del Centre Hospitalari d'Andorra compartit amb la Seu, nou hospital de 
Puigcerdà usat pels habitants de la Cerdanya francesa, EDAR d'aigües resi
duals de Bourg-Madame/ Puigcerdà, i alguns altres que s'hi poden afegir, com 
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l'interessant potencial de cooperació que podria obrir-se amb la regu lació de la 
televisió transfronterera, amb un senyal compartit d'Andorra TV i Pirineu TV. 

El camp de la cooperació mútua, amb el respecte de les particularitats de cada 
part, pot donar una més ambiciosa perspectiva a la millora de vida dels ciuta
dans, els quals, al capdavall , han de ser els destinataris final s del benestar que 
s'aspira aconseguir. 
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LES POLÍTIQUES 
DE CREIXEMENT: 
SOSTENIBILITAT I FUTUR 
PER UNA ANDORRA MÉS 
JUSTA, ECOLÒGICA I 
PARTICIPATIVA 

Isabel Lozano i Muñoz 

El desenvolupament sostenible no és tan sols el medi ambient, sinó la seva 
relació amb l'entorn ; però l'eix és l'ésser humà, la persona. 

Evidentment, ningú no es declara en contra de la justícia social, l'ecologia o la 
participació. Forma part de tots els manuals de comunicació política i a tota pro
posta cal afegir-hi sostenible i tot ha de tenir aparença de diàleg i participació. 

Però els Verds d'Andorra considerem que Andorra encara resta molt lluny de ser 
socialment justa, ecològicament sostenible i democràticament participativa. 

Quan parlem de progrés ens podríem preguntar: és tenir més ciment? 

Progrés és qualitat de vida, respecte amb l'entorn i confiança en un model via
ble per a les nostres generacions futures. 

Es miri com es miri, el nostre model de desenvolupament és senzillament in
sostenible. 

Andorra és un país amb cartell en venda i el record d'Andorra que s'enduen els 
turistes no és pas el d'un paratge pirinenc; més aviat som el país de les grues i 
no el país dels Pirineus. 

Existeix avui un pensament força estès a Andorra, un pensament que va des de 
determinades entitats econòmiques o professionals fins a sectors de l'esquerra, 
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que es planteja que la modernització d'Andorra passa fonamentalment per la 
construcció de moltes més infraestructures de ciment. Més carreteres, més 
túnels o més urbanitzacions. 

Les propostes que fins ara hem sentit, de la dreta i de l'esquerra de l'espectre 
polític, es basen a destinar els recursos públics a infraestructures. 

Aquest és un model de progrés destructor dels recursos naturals, que supedita 
el benestar social al mercat. Els Verds d'Andorra creiem que és possible i ne
cessari viure bé sense destruir l'ecosistema del nostre entorn i que calla volun
tat política per crear models de cohabitació multiculturals per erad icar l'exclusió 
social que avui dia preval a Andorra. 

En aquest model, fins ara dominant, no es fa esment a la necessitat de realitzar 
fortes inversions socials, en el camp de l'educació, de la sanitat , de l'atenció a la 
gent gran; ni tampoc de les inversions per promoure un model productiu basat 
en la formació, l'eficiència energètica i la qualitat. 

És a dir, es vol continuar avançant precisament en allò que denunciem com el 
principal problema mediambiental del país. En nombroses ocasions hem pogut 
sentir que ''el principal problema ambiental és l'ocupació del territori per noves 
construccions i infraestructures". 

Per als Verds, per a l'esquerra verda, aquesta altra Andorra és una Andorra 
sostenible. 

Entenent com a elements centrals i indestriables de la sostenibi litat la justícia 
social i la modernització ecològ ica del conjunt del nostre país. Les desigualtats 
provoquen un ús molt poc eficient dels recursos. Una societat amb inclusió so
cial, una societat socialment equi librada és també una societat més ecològica. 

Per a alguns, sortosament cada cop per a menys, parlar de sostenibilitat és 
retòric, acadèmic, exclusivament mediambiental o, fins i tot, allunyat de les ne
cessitats i urgències quotidianes. Però, sincerament, la sostenibilitat, entesa 
socialment i ecològ icament, és una qüestió central per a qualsevol comunitat 
que vol plantejar-se quin ha de ser el seu futur. També ho és per a Andorra, si 
del que es tracta és de dissenyar un nou horitzó. 
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Plantejar-se seriosament quin futur volem per a Andorra és definir un nou pro
jecte de desenvolupament que faci un tall amb l'actual model. Un model sos
tenible que desenvolupi no només polítiques fortes i coherents en l'àmbit dels 
usos del territori, de la nova cultura de l'aigua i de l'energia o de la mobi litat, 
sinó també un veri table projecte de cohesió social o dels nous drets de ciuta
dania. 

Amb tot, volem proposar alguns exemples de propostes exemplificadores per 
avançar cap a una altra Andorra que imaginem i desitgem. Són propostes que 
marquen un camí de desenvolupament humà, respectuós amb el territori, els 
seus recursos naturals i la seva gent. Són propostes que fan una contribució 
positiva a la superació dels grans reptes i dèficits socials i ecològics de la hu
manitat. 

Un desenvolupament que té com objectiu central satisfer les necessitats bàsi
ques de les persones i no facilitar grans negocis als sectors més especulatius 
del país. Són propostes que volem que decideixi la gent amb la seva partici 
pació. 

L'habitatge 

La constitució andorrana proclama que «els poders públics han de promoure 
les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d'un habi
tatge digne''· 

Per tant, s'eleva el dret i l'accés a l'habitatge a la categoria de dret social fona
mental. La política d'habitatge és una peça més de l'Estat del benestar. 

Aquesta deixadesa conscient, per part del Govern, de la política d'habitatge 
ha estat possible pel miratge d'un moment particularment bo per al sector de 
la construcció, amb el descens del tipus d'interès, tot i tenir en compte que els 
nostres governants consideren que el mercat compleix perfectament l'atenció 
de les necessitats d'al lotjament de la població andorrana. 

En els últims anys, els increments dels preus dels habitatges nous, de segona 
mà o de lloguer, que han arrossegat un increment desmesurat del preu del sòl, 
plantegen un nou panorama d'exclusió que afecta molt especialment els joves, 
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però també aquells segments de població que es troben en dificu ltats econòmi

ques, sectors de població amb rendes més baixes, gent gran i/o immigració. 

Aquesta situació tendirà a agreujar-se a no ser que s'apliquin mesures correc

tores i de control del mercat i actuacions adreçades a aquests sectors de la 

població. 

El problema de l'habitatge a Andorra, per tant, no és un problema de quantitat, 

sinó d'accessibi litat per a un sector de població cada cop més gran. El preu 

dels lloguers no guarda relació amb el salari mínim i l'accés a la propietat és 

privatiu per a la majoria de la ciutadania andorrana. 

A Europa, el 61 % de l'habitatge és de propietat; es calcula que, per a la viven

da, les famílies hi haurien de dedicar el 30 % dels seus ingressos, molt lluny de 

la realitat andorrana. 

La nova política d'habitatge ha de tenir uns referents i objectius molts clars : 

- Donar compliment efectiu al mandat constitucional i al dret humà fonamental , 

ja que tothom ha de tenir accés a un habitatge digne, la qual cosa en garan

teix la qualitat de vida. 

-Adaptar l'habitatge a les demandes i necessitats variables de la persona i del 

nucli fami liar al llarg de la vida (necessitat d'espai disponible, diversos usos i 

funcions, i formes de convivència i d'ajuda mútua). 

-Adaptar l'habitatge a les diverses situacions laborals, d'ingressos i de dispo

nibilitats econòmiques, sense que s'hagi d'hipotecar la vida. 

- Regular i limitar els preus de l'habitatge i del sòl, tant de propietat com de 

lloguer. 
- Facilitar la recuperació, rehabilitació i ocupació dels habitatges buits o infrau

tilitzats. 
- Promoure la cohesió, la integració social i cultural i la convivència, evitar el 

guetos i les exclusions socials, facilitar la barreja social. Creiem que no s'han 

de fer edificis socials. 
- Promoure l'habitatge protegit, en règim de venda i lloguer; increment de les 

subvencions per a la rehabi litació d'habitatges per a ús en règim de lloguer 

protegit. 
- Legislar l'obligatorietat de la quota de protecció en totes les promocions d'ha

bitatge, de tal manera que el 20 % de cada promoció privada es dediqui a 

l'habitatge de protecció ofic ial (ja sigui per a venda o lloguer). 
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- Controlar les vivendes, any de construcció i preu màxim de lloguer. 
- Gravar amb impostos els pisos buits comprats per especular; rebaixa d'aquest 

impost si es dediquen al lloguer protegit. 
-Aprovar una nova llei d'arrendaments; protecció dels drets dels arrendataris. 

Un nou model de mobilitat 

Andorra ha d'iniciar un procés de canvi ambiciós cap a un nou model de mobilitat 

basat en la sostenibilitat, amb la presència d'una potent, eficaç i competitiva ofer
ta de transport públic que permeti reduir d'una manera significativa l'ús del cotxe 

privat a partir d'un programa gradual de reducció d'aquest trànsit privat i d'una 

derivació cap a altres models de transport sostenible. A vegades sembla que 

s'oblidi que són les persones -i no els cotxes- les que necessitem moure'ns. 

Els sistema de transport públic, de mitjana i llarga distància, ha d'ésser l'es
quelet bàsic que permeti oferir, amb un sistema estretament connectat i amb 
bones freqüències i bons horaris, una eficient i ràpida opció de transport per 
desplaçar-se a qualsevol punt del territori . La construcció d'una xarxa d'estaci
ons de tipus intermodal, que permeti una bona coordinació, ha de permetre la 
possibilitat d'articular una oferta de transport públic des de tots el nuclis urbans 
del país. 

Encara que lentament, la bicicleta és un mitjà de mobilitat cada cop més uti
litzat. Especialment en el si de les ciutats, esdevé un bon recurs per als des
plaçaments, ja que és el sistema de transport menys contaminant i aporta una 
contribució molt important al medi ambient i a la qualitat de vida de les ciutats . 

El foment d'una política activa que afavoreixi un canvi de model a favor del 
transport públic de viatgers requereix més recursos i importants inversions. 
Alhora, val a dir que un nou esquema de mobilitat basat en la sostenibilitat 
aporta dinamisme econòmic i nous llocs de treball , a més d'importants benefi
cis ambientals. Cal, en conseqüència, l'aprovació d'una llei de finançament de 
la mobilitat sostenible que reguli i detalli, entre d'altres, les fonts de finançament 
del transport col· lectiu. 

El model de desplaçament habitual de tot ciutadà, per damunt de qualsevol 
altre model motoritzat, és el d'anar a peu. Així doncs, cal afavorir les infraestruc-

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 209 



tu res per als vianants dotant les ciutats de voreres sufic ients i zones de vianants 
-espais públics on poder reunir-se, jugar, dialogar .. . 

El vianant ha estat tradicionalment descuidat pels qui planifiquen els pobles. 
El vianant fa ciutat, estableix la comunicació i convivència que caracteritzen el 
fet urbà. La riquesa de possibilitats per al vianant és la riquesa de la vida de la 
ciutat i pobles. 

Cal un canvi de la fiscalitat en l'impost sobre mercaderies dels combustib les, 
de forma que aquells que siguin més ecològics (biocombustibles, gas, etc.) 
tinguin una reducció. Tenir un vehicle amb propulsió elèctrica, solar o de gas, a 
Andorra, i intentar posar-lo en circu lació hauria de ser un objectiu. 

Altres països es troben a anys llum del nostre, com per exemple França, que té 
creada una comissió interdepartamental per a la promoció de vehicles elèctrics 
de sèrie. Suïssa, que promociona vehicles elèctrics subvencionats que valen 
l'equivalent a una petita motocicleta, o Alemanya i el Regne Unit, que tenen una 
política forta de suport al veh icle eficient i sense combustibles fòssils. 

Seguint la política dels nostres veïns catalans, amb la seva intenció de fer arribar 
el tren fins a la Seu d'Urgell , proposem que es negociï per tal de perllongar el 
trajecte fins a Andorra. Així podríem reduir el transport de mercaderies per car
retera i afavoriria els desplaçaments dels treballadors de les comarques de l'Alt 
Urgell, així com en el seu conjunt, dels homes i dones que vivim a Andorra. 

Desenvolupament sostenible, progrés i benestar social estan íntimament relaci 
onats. Un govern de progrés ha d 'impulsar el desenvolupament sostenible, que 
ens permeti satisfer les nostres necessitats i les de les generacions futures, i 
això implica un canvi qualitatiu i un compromís sincer i profund de tota la socie
tat, perquè el procés de transformació i transició cap a una societat sostenible 
només serà possible amb una real i efectiva participació de la ciutadania. Sa
bem que hem de comprometre'ns amb la resta del món, perquè la sostenibilitat 
no és sols un repte nostre, és també un repte global . Hem de ser més eficients, 
responsables i racionals en l'ús dels nostres recursos i cal que la nostra societat 
s'h i comprometi. 

El repte de l'esquerra transformadora del seg le xx1 és la reconversió ecològica i 
sosten ible de tota societat civil internacional, i això implica la transformació del 
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model energètic i de consum responsable, la protecció del clima i de la qua
litat de l'aire, la reducció imminent d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, 
la creació d'ocupació ecològica i socialment út il, l'assentament de les bases 
d'una seguretat al imentària i el control dels cultius d'organismes genèticament 
modificats i la protecció de les cu ltures agràries ecològiques i del patrimoni 
dels pobles, l'aturada de la destrucció dels boscos primaris, l'establiment de 
polítiques que garanteixin la recuperació, conservació i gestió sostenible dels 
recursos, la instauració d'una nova cultura de l'aigua, la imminent reducció de 
la generació de residus, entre d'altres. Tot amb la perspectiva i el compromís de 
tot el planeta i de les generacions futures. 

Les prioritats del Govern han sigut clares: augmentar els beneficis de les cons
tructores, immobiliàries, nuclis hotelers, pistes d'esquí, etc. amb un sotmetiment 
a la pressió de sectors econòmics que es neguen a adaptar-se a un desenvolu
pament sostenible. Aquesta involució es fa molt evident en l'incompliment dels 
compromisos nacionals i internacionals sobre la preservació del planeta, sense 
que el Govern del nostre país variï aquesta tendència en un futur pròxim. 

En aquest sentit, s'obren interrogants importants sobre si Andorra adoptarà a 
curt termini mesures que tendeixin a assolir un desenvolupament sosten ible. 

El Principat d'Andorra no compleix el protocol de Kyoto. Les emissions de ga
sos d'efecte hivernacle han incrementat considerablement en els darrers anys. 
El Govern no ha escoltat les propostes de les diferents associacions ecolo
gistes per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica i els plans 
previstos per a l'elaboració d'una estratègia andorrana d'ús sostenible amb 
pressupostos, recursos financers o actuacions concretes . 

La catàstrofe mediambiental causada pel forn incinerador va posar de manifest 
la manca de previsió i planificació gestora per tal d'evitar accidents d'aquesta 
magnitud i combatre així les conseqüències ambientals i de salut pública que 
aquests desastres comporten. 

Els Verds d'Andorra constatem que el desig de les macroinfraestructures, per 
tal d'assolir la competitivitat turística amb Europa, posa en evidència una renún
cia a elaborar un model territorial d'Estat sostenible. L'abandonament d'aquest 
model comporta deixar-ne la definició en mans del mercat, el qual, amb la lògi
ca de rendiment a curt termini , provoca desequilibris territorials molt marcats i 
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una important especulació urbanística i turística en les ribes d'aquestes inversi 
ons públiques, i una forta contaminació geològica, aèria i hídrica. 

Hem d'aconseguir que Andorra sigui un model de sostenibilitat i desenvolupa
ment, ja que és el que ens permet assegurar el nostre futur econòmic, i pro
moure el desenvolupament sostenible a partir de polítiques actives impulsades 
des dels diferents ministeris governamentals, a partir dels objectius de situar 
Andorra en l'horitzó de la sostenibilitat, aplicant polítiques transversals, de tal 
manera que els criteris en què es basa la sostenibi litat impregnin tota la política 
del país. 

Aquestes polítiques han de representar l'aplicació efectiva a casa nostra de la 
leg islació més avançada en tots el àmbits sectorials mediambientals i reforçar 
així l'acompliment de tots els compromisos amb les generacions futures. De
fensarem i exigirem aplicar els principis de prevenció i precaució en les políti 
ques mediambientals i en la resta de polít iques que afectin la sostenibilitat. El 
principi de prevenció segons el qual cal evitar el dany i l'agressió al medi ambi
ent és la millor protecció ambiental i la millor invers ió a llarg termini; i el principi 
de precaució, segons el qualla presa de decisions responsables, fins i tot, quan 
el coneixement científic és insuficient o incomplet, és la millor manera d'evitar 
un possible i potencial dany ambiental que posi en perill la nostra casa comuna 
en un futur immediat o per als nostres fills. 

Els Verds d'Andorra proposem la redacció de l'Agenda 21 a Andorra per marcar 
de forma diligent les directrius econòmiques, turístiques, energètiques, educa
tives i socials que permetin a l'Estat andorrà abordar els propers segles amb 
el màxim respecte pel medi ambient, amb la implicació i coordinació amb els 
comuns i amb amplis processos participatius socials. 

Des dels Verds d'Andorra defensem la gestió democràtica, social i ecològica en 
el camp polític i dels recursos hídrics . 

Considerem l'aigua no solament un recurs limitat, fonamental per al desenvolu
pament econòmic, sinó un element essencial de l'ecosistema global i fonamen
tal per a la biodiversitat. Per tant, ens neguem a considerar l'aigua només com 
un element o matèria primera que es pot transportar o distribuir d'un lloc a l'altre 
sense més preocupació que els costos del transport. Així, cal promoure: 
- Fomentar les mesures en matèria d'educació ambiental i sensibilització per 
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insertar a la societat actituds de responsabilitat i ús sostenible de l'aigua, amb 
plans i programes. 

- Elaborar un projecte de llei que reguli i promogui l'ús de les aigües depurades 

i la seva reutilització. 
-Adoptar mesures per evitar la contam inació dels aqüífers. 
- Desenvolupar un pla de sanejament real per a tot el territori. 

- Elaborar un pla d'estudis continuat de les aigües, sempre amb criteris ecolò-

gics i d'eficiència de l'oferta i la demanda en l'ús de l'aigua. 
- Proposar la legislació d'una nova llei d 'aigües, amb la finalitat d 'impedir que 

determinades concessions siguin aprofitades per l'interès privat econòmic, i 
que es converteixin així en un mercat negre de l'aigua. 

Les solucions a la problemàtica associada al canvi climàtic han de seguir la línia 

del desenvolupament sostenible, tenint en compte que les emissions i conta
minacions d'avui afectaran l'endemà i les generacions futures. Aquí, el model 

energètic és l'aspecte clau: un model energètic sostenible passa per plantejar 

quins serveis energètics necessita la societat i com resoldre aquesta necessitat 

de manera sostenible, apropant les solucions al centres de consum. 

El Principat d'Andorra necessita desenvolupar un veritable pla energètic que 
impliqui un canvi cap a un model de consum sostenible i que tingui en compte 
la relació de les infraestructures amb la política territorial i l'ordenació i la defen
sa del territori i del medi ambient. 

Cal situar la política econòmica en l'àmbit de la presa de decisions de les polí
tiques sectorials: transport, medi ambient, turisme, hostaleria i construccions, 
entre d'altres ; acompanyada de la promoció d'activitats productives associades 
a les alternatives renovables i a l'eficiència administrativa per tal de fer-ne un 
motor econòmic i de creació d'ocupació no contaminant. 

Els compromisos per aturar el canvi cl imàtic per part d'Andorra són els se
güents: 
-Acomplir el protocol de Kyoto respecte a les emissions contaminants i fer-ho 

sense ambigüitat ni exclusions. 
- Establir un pla de noves propostes econòmiques i turístiques netes, renova

bles i més eficients. 
-Assumir de manera immediata el compromís de la UE exposat a la cimera de 

Johannesburg, que limita l'augment de gasos d'efecte hivernacle a un 15 % 
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per al període que va de l'any 1990 a 2008-2012, mitjançant un pacte d'am
pliació de concertació internacional. 

- Assolir un gran pacte nacional sobre la nova cultura de consum i energia, en 
el qual empresaris, sindicats, representants dels consumidors, les entitats 
socials i les diverses administracions concretin un pla per a consum racional , 
l'estalvi, l'eficiència d 'economia sostenible i l'increment de la ràtio d'energies i 
matèries renovables. 

- Crear un òrgan operatiu que faci liti la convergència amb el protocol de Kyoto 
i que estableixi un sistema objectiu i transparent de balanços d'emissions de 
gasos a l'atmosfera. 

- Planificar de forma integrada la qualitat de vida amb la política d'ordenació i 
defensa territorial pel que fa a les competències del govern andorrà. 

- Incorporar consideracions d'estalvi i de protecció del medi en els estudis 
d' impacte ambiental. 

- Donar suport a les iniciatives ciutadanes i als actors socials per tal que contri
bueixin als canvis necessaris per a la protecció del clima. 

- Realitzar campanyes ciutadanes que fomentin l'estalvi , l'eficiència energètica 
i l'ús de les energies renovables i la mobilitat sostenible 

Des dels Verds d'Andorra diem que les infraestructures no són sinó un element 
per propiciar un determinat model de desenvolupament. Per tant, més que 
parlar d'infraestructures, proposem parlar dels models de desenvolupament 
sostenible. I per fer-ho proposem tres criteris. 

En primer lloc, quan diem que cal millorar les infraestructures, en referim a totes 
les infraestructures, no únicament a les de mobil itat. En segon lloc, només hem 
de desenvolupar les infraestructures que millorin la sostenibilitat del país, no les 
que l'empitjorin . I en tercer lloc, cal posar en qüestió l'actual criteri per al desen
volupament de les infraestructures basat en criteris d'oferta i s'ha de donar prio
ritat als basats en criteris de demanda. És a dir, abans de proposar nous metros 
aeris, túnels, etc. , hem d'analitzar si les infraestructures que tenim estan o no 
ben gestionades des de la perspectiva dels criteris de mobilitat sostenible. 

Durant el últims anys s'ha disparat l'especu lació del sòl i s'ha fet de la compra 
de terrenys i la inversió immobil iària una de les principals activitats financeres, 
més que no pas un sector productiu que tingui en compte les demandes reals 
de la societat; s'ha encarit l'habitatge de forma desorbitada, més que qualsevol 
altre producte o servei del país. No s'han atès adequadament les demandes 
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residencials dels sectors més necessitats, tant des del punt de vista econò

mic com des dels diferents tipus d'habitatge: plans d'habitatge per a joves, 

nous nuclis familiars, gent gran i d 'altres col· lectius amb dificultats d'integració. 

Tampoc s'ha ajudat a la promoció d'habitatges de lloguer a preus assequibles. 

Alhora, durant aquests darrers anys, s'ha accelerat el procés de degradació del 

territori, tant en els entorns urbans com en els espais no urbanitzables; s'han in

crementat els dèficits d'equipaments, dotacions i infraestructures bàsiques per 

a la qualitat de la vida urbana i la sostenibil itat ambiental ; s'ha agredit el territori 

amb l'aprovació d'una llei de règim del sòl i valoracions, que permet i fomenta 

el creixement desordenat dels pobles i la incorporació de sòls no urbanitzables 

a l'especulació urbanística. Tot per fomentar el negoci immobil iari, amb l'excusa 

que com més sòl urbanitzable hi hagi, més s'abaixaran els preus, quan malau

radament s'ha demostrat tot el contrari. 

Davant d'aquesta situació els Verds d'Andorra ens fixem com a prioritat: 

- Lluitar per fer efectius i exigibles el dret a un habitatge digne i adequat a les 

necessitats de cada grup social i tram d'edat , la utilització del sòl d 'acord amb 

l'interès general per evitar l'especulació, la participació de la comunitat en les 

plusvàlues que genera l'acció urbanística dels ens públics i la utilització racio

nal del territori i del paisatge, urbà i no urbanitzable, com a recurs natural que 

és, per protegir i millorar la qualitat de vida i restaurar el medi ambient. 

- Introduir els condicionants mediambientals en els processos de planejament, 

projecte i gestió de l'ordenació urbana: integració entre legislació de protecció 

mediambiental i planejament i gestió urbanística: els estudis d' impacte ambi

ental en els plans generals, plans especials i plans parcials. 

- Fer una legislació que obligui a utilitzar elements d'arquitectura bioclimàtica i 

d 'estalvi energètic els equipaments i edificis públics i els edificis que gaudeixin 

de subvencions oficials; amb mesures compensatòries per a possibles dife

rències de cost, i que introdueixi mesures de foment per a la generalització 

d'aquests elements en les obres de promoció privada i en les indústries i 

serveis. 

És inajornable que es prengui en consideració l'impacte territorial de les po

lítiques. Els ciutadans han d'exigir de les institucions andorranes l'e laboració, 

aprovació i posada en pràctica d'un pla de desenvolupament de l'espai natural 

que sigui un marc de referència a les diferents polítiques que tenen un impacte 

territorial. Aquest pla ha de ser elaborat amb la participació dels comuns, partits 

polítics i associacions ciutadanes i ecològiques. 
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En la política de planificació territorial europea cal introduir el concepte d'ecore
gió i així donar una importància fonamental al sistema d'espais lliures, integrats 
per sòls agrícoles, forestals, fluvials, connectors biològics i, en general, tots 
aquel ls terrenys que s'han de preservar del procés edificatori i de l'ocupació 
amb grans infraestructures. 

Nou enfocament del sector turístic 

El turisme és un element important en la generació i estructuració de la riquesa 
d'un país, però també pot arribar a ésser un element important com a font de 
contaminació i degradació ecològica. S'ha de fer un esforç per adequar-se a 
les noves normatives, les tecnologies netes i les noves concepcions de pro
ducció neta o de relació sostenible amb l'entorn. Cal promoure aquesta política 
a partir d'actuacions concertades entre les administracions i les empreses i la 
col·laboració entre tots els sectors socials i d'Administració. Els països més 
avançats aposten per les noves tecnologies turístiques netes. 

La ciutadania ha d'assumir que l'ecologia és ja un motor per a la competitivitat. 
Per això els Verds d'Andorra fem les següents propostes: 
- Cal que la iniciativa empresarial s'orienti a nous sectors i activitats per incre

mentar les inversions en infraestructures que millorin la qualitat ofertada, tot 
equilibrant la sostenibilitat del nostre entorn. 

-Cal orientar les prioritats d'ajuts i inversions cap a la reconversió ecològica 
del turisme i construccions amb un clar recolzament tècnic i econòmic de 
l'Administració. 

- Cal l'adaptació total de la legislació andorrana a la normativa europea. 
-Cal recolzar les empreses que utilitzin tecnologies netes i que disposin de 

programes d'estalvi energètic i/o matèries primeres, especialment a l'hora de 
concursar en els contractes de l'Administració pública. 

- Cal acordar un sistema d'ajuts econòmics i financers i potenciar un sistema 
de tractament especial per a les empreses, així com per a la investigació apli
cada en funció de l'esforç de transformació cap a les tecnologies netes i els 
processos productius respectuosos amb el medi ambient. 
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Contaminació lumínica 

La contaminació lumínica afecta la biodiversitat dels ecosistemes nocturns, la 
qual cosa desequilibra les poblacions d'animals i crea desorientació en algunes 

espècies migratòries, així com a les observacions astronòmiques del cel noc

turn. També produeix enlluernament i intrusió lumínica. Per aquest fet, els Verds 
d'Andorra considerem que: 
- Cal promulgar una llei que reguli l'ordenació ambiental de l'enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn. Només amb mesures incorporades a la llei 

s'aconseguiria disminuir el grau de contaminació lumínica i el consum energè
tic ; això es traduiria en un estalvi energètic i en la reducció de les emissions a 

l'atmosfera de C0
2 

(diòxid de carboni), CO(monòxid de carboni) i N0
2 

(diòxid 

de nitrogen) generades per la contaminació lumínica. 
-Cal incentivar el procés de recuperació mitjançant polítiques actives d'ajuts 

econòmics. 
-Cal desenvolupar accions informatives i de sensibi lització ciutadana. 
-Cal instal·lar bombetes d'alta eficiència energètica que emetin dins de l'espec-

tre visible per a l'enllumenat exterior, com per exemple les de vapor de sodi de 
baixa pressió i d 'alta pressió. Les mesures correctores s'haurien d'aplicar tant 
a les instal·lacions de propera instal·lació com a les ja existents en el menor 

temps possible. 

Les polítiques ambientals que qualsevol estat vulgui desenvolupar i apl icar han 
d'estar recolzades i assumides per la col·lectivitat a qui van adreçades. Aquesta 
corresponsabització en el disseny i en l'aplicació pràctica de la gestió ambi
ental tan sols té èxit quan es fan propostes basades en la participació social, 
especialment en els processos no merament informatius o en els de presa de 
decisions i en els debats pressupostaris. En definitiva, portant a la pràctica la 
democràcia real i part icipativa. 

En aquest sentit , els Verds d'Andorra proposem també la creació del Consell 
Andorrà de la Sostenibilitat, que ha de garantir la participació real i efectiva de 
tots els estaments interessats en la política ambiental i en el desenvolupament 
de l'Agenda 21. Així hi seran presents organitzacions no governamentals, eco
logistes, sindicats, organitzacions de defensa dels consumidors, organitzaci
ons empresarials, etc. 
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El Consell de la Sostenibil itat tindrà garantida la seva independència orgànica 
i funcional, la seva autonomia real i la seva objectivitat. Les seves tasques pri 
oritàries seran assessorar el Govern en tot allò que afecti el desenvolupament 
sostenible d'Andorra i emetre dictàmens sobre projectes i obres que afectin 
l'esmentada sostenibilitat. 

Exigim la creació d'aquest òrgan consultiu i participatiu per llei , que establirà 
els mecanismes vinculats per al Govern que facin , d'aquest òrgan, un òrgan 
actiu , operatiu i participatiu en els grans eixos de les polítiques sostenibles de 
l'Estat. 

La fiscalitat ambiental es planteja com l'ús d'elements incentivadors i instru
ments eficaços de la protecció ambiental, donat que els instruments preventius 
no han demostrat la seva eficàcia. 

El tribut és el recurs que incentiva els subjectes contaminants cap a vies alter
natives menys nocives per al medi ambient. Per tant, las seva aplicació ha de 
consti tui r un incentiu per a la cura del medi ambient i, per tant, sempre se n'ha 
de delimitar l'element incentivador. 

Es pot afirmar, doncs, que els tributs ecològics són una via d'incentivació de 
conductes protectores del medi ambient i un instrument de finançament de 
mesures ecològiques. 

La política econòmica en la qual s'emmarca la política ambiental ha de comptar 
amb el tribut de final itat no financera que recolzi o desincentivi determinades 
activitats. 

El tribut ambiental es presenta com un element protector potencial del medi 
ambient, per tant, les mesures de fiscalitat energètica i ambiental hauran d'és
ser associades sempre a l'activitat de transformació potencialment contami
nant o a l'ús o consum de l'energia. 

La protecció fiscal del medi ambient propugna la internalització dels costos so
cials i ambientals que provoquen aquestes activitats contaminades, mitjançant 
l'establiment d'instruments com els tributs ambientals, beneficis fiscals ecolò
gics, introducció dels elements ecològics dins l'estructura dels tributs vigents o 
gravar l'activitat que directament o indirectament perjudica l'entorn natural. 
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Amb aquestes mesures, els agents contaminadors assumiran les seves res
ponsabilitats, controlant les emissions i abocaments contam inants, instal·lant 
filtres que minimitzin la contaminació, fent servir la matèria primera neta i dismi
nuint la producció de residus . 

Amb els impostos ecològics hem de fer possible la inclusió dels costos de 
contaminació o dels costos de reposició dels recursos naturals en els preus i 
serveis de l'activitat econòmica i, alhora, penalitzar les actituds poc respectuo
ses o agressores amb el medi ambient i poc sostenibles, així com incentivar un 
canvi d'aquestes actituds. 

Els ingressos dels impostos ecològics haurien de permetre, a l'Administració, 
corregir tant els efectes degradants de l'ambient fruit de l'activitat humana, com 
potenciar els nous models de comportament, reconversió ecològica de les 
fonts econòmiques de mobilitat sostenible, de reciclatge dels residus, d'estalvi 
de recursos naturals, etc. 

Els Verds d'Andorra volem impulsar una normativa fiscal ecològica en l'àmbit de 
l'Estat amb finalitat creativa i punible i associada a la transformació de totes les 
activitats potencialment contaminants i que esgotin els recursos naturals, per 
assolir un Estat sostenible, per a l'acompliment dels compromisos de Kyoto, i 
per al finançament de polítiques de desenvolupament sostenible basades en 
els següents eixos: 
- Introduir la fiscalitat energètica, bonificant la reducció d'emissions d'efecte 

hivernacle a partir de la millora de l'estalvi i l'ús de les energies netes i reno
vables. 

- Introduir la fiscalitat en la resta d'activitats contaminants com un impost sobre 
les emissions de co2 i d 'altres gasos d'efecte hivernacle. 

-Acordar un sistema d'ajuts econòmics i financers per millorar l'eficiència ener
gètica i per potenciar l'ús de les energies renovables. 

- Fixar una taxa sobre la producció de residus, amb la finalitat de cobrir els 
costos de gestió, recollida i tractament dels residus, i bonificar o penal itzar 
les conductes favorables o contràries al reciclatge i tractament ecològic dels 
residus. 

La sostenibi litat global del planeta passa sens dubte per la defensa de la biodi
versitat. Des dels Verds d'Andorra entenem que en un futur pròxim aquesta serà 
una tasca de cabdal importància i que gran part del futur de la terra passarà per 
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una defensa tenaç, eficaç i real de totes les formes de vida, de la seva supervi
vència i sobretot de la seva independència dels grans poders econòmics. 

Perquè des dels Verds d'Andorra creiem que una altra Andorra és possible, una 
Andorra socialment més justa, sosteniblement més ecològica i democràtica
ment més participativa. 
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LES ALTERNATIVES 
D'ANDORRA I ELS 
PLANS D'URBANISME 

Josep Escaler i Pene lla 

La Llei general d'ordenació del territori i urbanisme aprovada pel Consell Gene
ral el desembre del1999 ha suposat una modificació radical en la tradició de la 
legislació de l'urbanisme del nostre país. 

De forma breu, recordem quina ha estat l'evolució de la legislació sobre urba
nisme i construcció: 
- L'any 1910 es promulga l'Ordinació relativa a l'edificació al costat de carrete

res i camins i l'any 1940 es determina l'amplada dels rius. El Consel l General 
manifesta la seva preocupació perquè es planifiqui una xarxa viària en les 
ordinacions dels anys 1958-1960 en què s'obliga el Comú a presentar "Plànol 
d'urbanització de la parròquia•• . L'Ordinació de l'any 1964 prohibeix ed ificar al 
vo ltant dels monuments. 

-L'any 1978 es fixen les condicions d'urbanització i parcel ·lació, dimensions 
de vials d'urbanització, volum edificable, cobertes, alçada interior d'edificis , 
condicions d'higiene en habitatges, patis, aparcaments, comerços i oficines, 
indústries i estacions de venda de carburants. 

- L'any 1980 s'acorda «Suspendre les autoritzacions de construcció de pisos de 
venda per tal de redactar unes ordinacions destinades a limitar la volumetria, 
adequació de zones verdes i altres aspectes restrictius de la construcció» i 
que «s'havien d'adoptar decisions escaients en matèria d'immigració i de pla 
general d'urbanisme". 

- L'any 1981 s'aproven les ordinacions de construcció, zonificació, criteris de 
zonificació, normes que s'han d'aplicar a cada una de les zones, normes ge
nerals, direcció d'obra i cèdula d'habitabilitat. 
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La resta de legislació fins a l'actualitat ha estat la següent: 
- 1983: Llei de protecció del patrimoni cultural-natural d 'Andorra. 
- 1995: Llei d'accessibi litat. 
- 1999: Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. 
- 2003: Llei de modificació puntual i urgent de la Llei general d'ordenació del 

territori i urbanisme 

Les primeres actuacions de caràcter regulador de l'urbanisme i de la construc
ció varen ésser l'Ordinació de l'any 1978 sobre urbanització i construcció i la de 
l'any 1981 sobre criteris de zonificació i normes d'aplicació a cadascuna de les 
zones. Fins a l'any 1999, en què s'aprovà la Llei general d'ordenació del territori 
i urbanisme, no es promulgà cap altra normativa de consideració en aquest 
àmbit. 

El model de la zonifi cació de l'any 1981 va mostrar el seu esgotament i va que
dar obsolet, principalment pels motius següents: 
- La dificultat d'obtenció de terrenys per a equipaments públics i vials. L'adqui

sició econòmica ha estat molt onerosa per a les hisendes publiques, tant del 
Govern com dels comuns. 

- La manca d 'ordenació i planificació urbanística amb caràcter general i par
roquial, malgrat algunes excepcions com poden ésser el Pla viari d'Andorra 
la Vel la i Escaldes-Engordany i el Pla de vials elaborat pel Comú d'Andorra la 
Vella. 

- La dificu ltat d'obtenció de sòl per ed ificar en terrenys que no disposen d'ac
cés rodat. 

La Llei general d 'ordenació del territori i urbanisme d 'Andorra té unes peculia
ritats especials que limiten considerablement el marge d'actuació del planifica
dor. Són les següents: 
- L'edificabilitat global de la parròquia dels plans d'urbanisme ha de mantenir 

l'edificabil itat anterior durant el termini de sis anys. 
- Tot el terreny privat no afectat per riscos naturals és urbà o urbanitzable. 

Malgrat aquests condicionants, la Llei possib il ita la uti lització de diverses alter
natives i de diversos mecanismes en la redacció dels plans generals que en la 
legislació anterior no existien i que poden ésser úti ls per a l'obtenció de resultats 
més favorables a la comunitat. 
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Alternatives de planificació de sistemes generals i de sistemes locals 

Els plans d'urbanisme han d'incloure la definició de molts conceptes relacionats 
amb l'urbanisme que és necessari tractar de forma conjunta per obtenir un 
resultat equilibrat. 

En aquest sentit, l'Estat ha de definir els denominats serveis generals, que són 
els elements públics que estructuren l'ordenació orgànica del territori i que han 
d'ésser inclosos en els plans que redacten els comuns. Els serveis generals han 
d'ésser concebuts per aconseguir l'equilibri territorial de tot el país. Fins avui, 
únicament s'ha aprovat el Pla sectorial de noves infraestructures viàries, que 
està dimensionat per fer front a les previsions de creixement de trànsit dels pro
pers quaranta anys. El mateix pla preveu una revisió periòdica de les previsions 
de creixement per adaptar- lo a les possibles modificacions dels paràmetres de 
creixement. 

Per la seva importància de caràcter general, així com la seva incidència en la 
planificació local, s'han tingut en compte en la seva redacció criteris urbanístics 
i d 'ordenació del territori , de funcionalitat, ambientals i geomètrics. Entre d'al
tres, s'ha mirat que la nova xarxa no representi una barrera física ni hipotequi el 
creixement futur dels nuclis de població, la possibilitat d 'aprofitament i millora 
de les carreteres existents i la minimització de l'impacte sobre el medi i la rege
neració de les alteracions produïdes. 

L'obligatorietat de la redacció dels plans d'urbanisme ha estat un revulsiu per
què s'efectuï un pla viari de caràcter nacional. 

La no planificació dels sistemes generals pot suposar que s'hagin de localitzar 
posteriorment en zones inadequades, amb el cost social que això comporta o 
l'elevat cost econòmic que fa necessària l'expropiació. El resultat de planificar 
els sistemes generals en el Pla d'ordenació i urbanisme parroquial pot ésser 
molt diferent del resultat de deixar construir a la iniciativa privada i, després, 
intentar ubicar serveis i edificis. 

El mateix pot succeir en els sistemes locals o d 'àmbit parroquial. Els plans 
poden optar per definir de forma específica la localització de la major part dels 
vials o únicament els que consideri més oportuns, i esperar que el planeja
ment derivat (el qual, no ho oblidem, és d' iniciativa privada i, subsidiàriament, 
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d'iniciativa pública) , defineixi la resta. El mateix passa en les localitzacions dels 
equipaments i dels espais lliures. 

En els plans parcials, la iniciativa privada primarà la localització de les construc
cions en les zones més rendibles econòmicament i la ubicació dels espais de 
cessió obligatòria en la resta. Per tant, és recomanable una definició tan deta
llada com sigui possible de la destinació dels terrenys de cessió obligatòria i de 
la seva localització, així com els dels vials de major interès parroqu ial. 

Una altra consideració important per a la definició dels espais verds és la reco
manació que els plans generals estiguin acompanyats per estudis ambientals. 
Això pot ésser un element que ajudi a la determinació de zones d' interès a pre
servar. Les ordinacions particulars de la normativa subsidiària poden obligar a 
efectuar estudis ambientals en el planejament derivat , però no és obligatori en 
la redacc ió dels plans generals. 

Alternatives de definició de les unitats d'actuació 

Aquest és un aspecte molt important per a l'obtenció dels sòls de cessió obli
gatòria i gratuïta d'equipaments i espais ll iures. 

Recordem que la unitat d 'actuació en sòl urbà no consolidat i urbanitzable és 
el que ha de desenvolupar-se mitjançant planejament derivat , en què els propi
etaris patrimonialitzen en proporció a la seva propietat l'aprofitament urbanístic 
unitari definit pel Pla d'ordenació i urbanisme parroquial. 

Les unitats d'actuació de terreny urbà no consol idat, així com l'urbanitzable 
d 'àmplia superfície, possibi liten les cessions gratuïtes per a equipaments i es
pais lliures d'entitat sufic ient en la mateixa unitat, les quals poden ésser més 
útil s a la col·lectivitat que moltes petites cessions, que poden ésser de dubto
sa uti litat, que és el que correspon a unitats d'actuació de superfície reduïda. 
D'aquesta forma els espais lliures poden tenir una certa entitat i poden util itzar
se per a la protecció d 'indrets d'interès ambiental. 

L'obtenció de terrenys de gran superfície es pot aconseguir igualment amb el pro
cediment que preveu l'article 33 de la Llei general d'ordenació del territori i urbanis
me, que permet a un propietari efectuar la cessió de terrenys en un altra unitat d'ac-
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tuació. Aquest sistema requereix un estudi adequat de les propietats dels terrenys i 
un procediment d'actuació més complicat que si els terrenys de cessió obligatòria 
necessaris per a un equipament es troben tots en la mateixa unitat d'actuació. 

Una altra tècnica que es pot uti litzar per obtenir àmplies superfícies d'espais 
lliures consisteix a concentrar tota l'edificabilitat en una zona de la unitat d'actu
ació que el comú determini. D'aquesta forma, a més de la superfície de cessió 
obl igatòria i gratuïta al comú, resta una superfície de propietat privada sense 
edificabi litat. Aquesta superfície pot ésser adquirida posteriorment per l'Admi
nistració a un preu més assequible (a preu de terreny no urbanitzable), sigui per 
mutu acord, sigui, si escau, pel procediment d'expropiació. 

Aquesta possibilitat d'utilització ha d'ésser la base d'una anàlisi rigorosa i ob
jectiva dels diferents recursos naturals i s'ha d'uti litzar per a la compatibilització 
amb el desenvolupament urbà. 

Una altra conseqüència important d 'una localització adequada de les unitats 
d'actuació és permetre la concentració dels nuclis urbans de forma que s'eviti 
tant com sigui possible la dispersió de les edificacions. Aquesta dispersió com
porta un augment de les despeses dels serveis dels comuns, del trànsit rodat 
i de l'ocupació del sòl. 

La problemàtica de la dispersió de les edificacions, comuna a altres països, és 
de difícil solució. 

La LGOTU no soluciona aquesta problemàtica. En tot cas, en una definició 
adequada de les unitats d 'actuació, en què els espais verds de diverses unitats 
d'actuacions puguin ésser continus i en què es promogui (encara que sigui 
mitjançant plans especials) l'execució del planejament, es pot potenciar el des
envolupament urbà concentrat que no sigui al llarg de les carreteres. 

Alternatives de definició de les ordinacions reguladores de la norma
tiva subsidiària 

El document de les ordinacions reguladores de la normativa subsidiària comple
menta les normes urbanístiques dels plans d'ordenació i urbanisme parroquial 
que ha d'aprovar-se simultàniament amb el pla. Les normes i les ordinacions de 
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la normativa subsidiària ap licables a cada unitat d 'actuació han de diferenciar

se segons el règim aplicable del sòl. Entre altres qüestions, han de determinar 

els paràmetres constructius i les condicions estètiques dels edificis. 

Una crítica general dels professionals de l'arquitectura ha estat que les ordina

cions de construcció anteriors a la LGOTU han estat molt estrictes i que han 

limitat l'urbanisme i l'arquitectura. 

La LGOTU i els reglaments d'aplicació han derogat, entre altres, la limitació 

de les fondàries dels coneguts 22 metres a partir d'un vial en zona urbana i la 

limitació d'alçades màximes. 

Per tant, els comuns poden desenvolupar de forma més lliure, si es pot expres

sar d'aquesta forma, l'arquitectura de la seva parròquia. 

Els plans d'urbanisme poden optar entre la definició de l'arquitectura detallada, 

com en les ordinacions del Consell General, o una altra definició més flexible, 

que impliqui únicament el planejament de l'estructura de la parròquia. 

Entre un model i l'altre, es poden trobar situacions intermèdies que segurament 

són més equilibrades que les extremes anteriorment descrites. 

Conclusió 

En el que s'ha exposat anteriorment, hem justificat la necessitat que en els 

plans d'ordenació i urbanisme parroquial es redactin de la forma més detallada 

possible els equipaments, els espais verds i vials de caràcter local i la localitza

ció acurada de les unitats d'actuació que pot possibil itar l'ag rupació d'espais 

lliures i la potenciació de desenvolupament urbà concentrat. 

En tot cas, correspon als comuns la definició del planejament de la seva parrò

quia i creiem que cadascú intentarà adaptar l'urbanisme de la mi llor manera a 

les seves necessitats. 

Josep Escaler i Penella 

Enginyer de camins, canals i ports i director del Ministeri d'Ordenament Territorial 
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LA SOSTENIBILITAT 
SOCIAL 

Agustí Font i Gonzàlez 

L'any 1997 l'Informe Bruntland de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambi
ent i el Desenvolupament de Nacions Unides feia referència per primer cop 
al desenvolupament sostenible i el definia com aquell que «permet satisfer les 
necessitats de les generacions presents sense posar en risc la capacitat de les 
generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats •• . 

D'ençà la seva aparició, aquest concepte ha anat adquirint més continguts. 

No es limita, doncs, a l'àmbit del medi ambient, sinó que engloba també la di
mensió econòmica i social, i ho fa d'una forma interdependent. 

Els principis rectors del desenvolupament sostenible es poden resumir en tres 
grans eixos: 
- Desenvolupament econòmic i creixement de l'empleabilitat. 
- Benestar i cohesió social. 
- Protecció i utilització efectiva del medi ambient. 

Si s'observa la situació a nivell planetari, hom pot dir que el món que s'està cons
truint i el desenvolupament que està seguint la nostra societat està ben lluny 
d'un model sostenible, el que queda reflectit per exemple en el fet que la meitat 
de la humanitat, uns 3.500 milions de persones, viuen amb un dòlar per dia, és 
a dir, en situació d 'extrema pobresa. Amb aquestes dades no es pretén afirmar 
que el llindar de la pobresa se situï a 1$ per dia. El llindar de la pobresa és relatiu 
a la renda per càpita segons el PIB (Producte Interior Brut) de cada país. 
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L'any 2000, les Nacions Unides anunciaven un pla d'acció conegut com els 
objectius de desenvolupament del mil·lenni. Els 189 estats membres d'aquest 
organisme internacional (entre als quals hi ha Andorra) es comprometien fins a 
l'any 2015 a eradicar la pobresa extrema i la fam, a donar una educació primària 
a tots els infants del planeta, a promoure la igualtat de gènere i l'autonomia de 
la dona, a reduir la mortalitat infantil, a millorar la salut materna, a combatre la 
sida i altres malalties pandèmiques, a garantir la sostenibilitat del medi ambient 
i a fomentar una associació mundial per al desenvolupament. 

La meva intervenció d'avui té per objectiu donar una visió del benestar i la 
cohesió social a Andorra des de l'òptica del meu treball a Càritas Andorrana 
els darrers 25 anys. Les meves observacions es basen en els estudis que ha 
realitzat aquesta institució en l'àmbit de la joventut i en l'àmbit social : 
- L'estudi sobre la Joventut de l'any 2000. 
- El diagnòstic social elaborat l'any 2001. 
- La globalización de la solidaridad (discurs d'obertura Assemblea Càritas In-

ternacional, Roma 2003). 

Una altra de les fonts d'aquesta xerrada són les dades obtingudes en el dia a 
dia del treball de les assistents socials de la institució. Aquestes dades il ·lustren 
una de les realitats socials existents al nostre país. 

Si ens interessem per la situació al Principat d'Andorra, sembla que al nos
tre país el concepte de desenvolupament sostenible arriba tard. El creixement 
d'Andorra en els darrers 50 anys no ha estat fruit d 'un projecte o d'una planifi 
cació. Més aviat resu lta d'unes circumstàncies històriques concretes. A mitjans 
del segle passat, el creixement econòmic que coneixen els nostres països veïns 
exerceix una forta influència en l'economia d'Andorra. El Principat passa de ser 
una terra d'emigració a ser un país d'acollida. El fort flux migratori cap al Prin
cipat fa que el país conegui un boom en els àmbits turístics, comercials i urba
nístics, que el porten a un creixement sense precedents que marca l'inici d'una 
profunda metamorfosi que estableix les bases de la nostra societat actual. 

L'economia andorrana, basada històricament en l'agricultura i la ramaderia, 
passa a ser una economia clarament especialitzada en els serveis, principal
ment en el sector del comerç i del turisme. 

228 Universilal Cawlana d'Es1iu 2004 



Paral·lelament a aquest procés, i lligat directament al mateix, es produeix un 
increment desmesurat de la població, que ha arribat a multiplicar-se per onze 
en els darrers 50 anys. 

Aquest fet va estar motivat per un corrent migratori que donava resposta a les 
necessitats d'expansió i que, actualment, ha convertit Andorra en la zona més 
densament poblada dels Pirineus. 

Aquests canvis econòmics i demogràfics van portar la necessitat de reformar 
les estructures institucionals existents, amb la finalitat d'adequar-les al món 
contemporani. 

Amb aquest fi, es dotà al país d'una constitució que va consagrar l'estat de dret 
i la separació de poders, mantenint la figura del Coprincipat. 

Actualment, el Principat d'Andorra disposa d'una renda per capita lleugerament 
inferior a la de França i superior a la d'Espanya i Portugal. 

Aquest fet situa Andorra com un país desenvolupat en el context europeu i amb 
un nivell de vida i de benestar de la població en general inqüestionablement 
alt. Caldria, doncs, esperar que la problemàtica social i econòmica fos mínima, 
però des de Càritas Andorrana, es van constatant les dificultats que certes 
persones i col·lectius pateixen al nostre país. 

La falta d'estudis i d'estadístiques nacionals i la necessitat de quantificar i iden
tificar aquesta població en situació de pobresa i exclusió va dur Càritas Andor
rana a realitzar una enquesta a la població que va dur el títol «Andorra: estudi 
de necessitats socials•• .1 

Basant-nos en aquest estudi podem analitzar econòmicament dues realitats 
molt diferenciades. 

Les dades estimen que la renda per capita anual era l'any 2001 de 23.566 eu
ros per persona, xifra que situa en un nivell alt els residents al Principat. 

' Andorra: estudi de necessitats socials, elaborat per l'Equip d'Investigació Sociològica (EDIS) i 
publicat l'any 2002 per Càritas Andorrana. 
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L'estudi va aportar per altra banda una dada clau alhora de quantificar el nivell 

de pobresa dels ciutadans a Andorra: la distribució de la població segons la 

classe econòmica que ocupa i que es pot segmentar de la manera següent: 

- El 50,1 % de la població està situat en la classe mitjana-alta i la classe alta i es 

reparteix el 66,15 % de la renda disponible. 

- Les classes populars, que representen el 40 % de la població, disposen del 

30,4 % de la renda. 
- El 8,7 % de la població d'Andorra es troba en una situació de pobresa mode

rada i es reparteix el 3,23 % de la renda. 

-I, finalment , 1'1,2% de la població es troba en l'anomenada pobresa severa i 

es reparteix el 0,26 % de la renda disponible. 

Es pot dir que gairebé el 10 % de la població d'Andorra es troba per sota del 

llindar de la pobresa. 

Aquestes xifres es reforcen amb el fet que Càritas Andorrana, durant l'any 2003, 

va atendre, només en programes, més de 900 persones, incrementant la nos

tra atenció en gairebé un 14 % respecte de l'any anterior. 

L'atenció a les persones més necessitades s'ha incrementat en els darrers tres 

anys gairebé un 30 %, fet que, si més no per a la nostra entitat, és preocupant. 

Aquestes dades sobre la pobresa a Andorra, que bàsicament es relaciona i es 

mesura en termes econòmics i de distribució de la renda, poden per a alguns 
no ser gaire alarmants. 

És per això que cal parlar d'un altre concepte que s'està donant al nostre país: 

l'exclusió; més preocupant encara per a nosaltres, ja que ens fa adonar de 
l'abast de la nostra realitat. 

El terme exclusió s'entén com el fenomen en el qual persones i col·lectius es 

troben en desavantatge respecte dels recursos econòmics, socials, sanitaris, 
educatius, laborals, etc., i de la possibi litat d'accés als mateixos. 

Per entendre el fenomen de l'exclusió, hem de tenir en compte, doncs, a més 
d'una precarietat econòmica, la capacitat de la persona per conèixer i alhora 

reconèixer els drets que configuren la pertinença a una societat determinada i 
la seva aptitud per fer-los valer. 
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I, en parlar de drets, estem parlant del dret al treball , el dret a l'educació, el dret 

a la sanitat, el dret a la vivenda i el dret a la informació entre molts altres. Drets 

que sovint donem per fet que tots els ciutadans han adquirit quan la realitat, 

malauradament, ens confirma que hi ha persones al nostre país que en queden 

excloses. 

En aquest punt, vu ll enllaçar amb el que comentava al principi , quan parlava del 

benestar i la cohesió social com a principi rector del desenvolupament soste

nible afegint que «el bé comú, en sentit molt general, es refereix al bé personal 

de tots i cadascun dels membres de la societat. Indica també el conjunt d'ele

ments externs de la vida social que contribueixen al desenvolupament humà de 

les persones i dels grups d'una comunitat->. 2 

Tot i que Andorra està fent un esforç per adaptar-se als nous canvis, dissor

tadament, té encara molt camí a recórrer per aconseguir el bé comú; en defi

nitiva, per aconseguir el benestar social. En aquest punt, hauríem d'esmentar 

diferents aspectes que posen en evidència mancances del nostre sistema de 

benestar. 

Un primer element és la política migratòria, actualment basada en quotes se

gons les necessitats del mercat no cobertes per andorrans o residents, que 

deixa els immigrants en una situació de desigualtat d'oportunitats per accedir 

al treball, malgrat la falta de mà d'obra per cobrir llocs de trebal l. 

Què passa amb l'accés a l'educació per als fills d'aquests immigrants en situa

ció precària i inestable al Principat? Quin serà el seu destí en el món del treball 

a Andorra? 

Un segon element és la mancança de pisos de lloguer raonables i l'encariment 

espectacular de la vivenda, que en dificulta o quasi impossibilita l'accés. L'aug

ment del preu dels lloguers és proporcional amb l'augment dels salaris? Quants 

joves podran comprar-se un pis a Andorra? En l'estudi sobre la joventuP, els 

joves demanaven, entre altres coses, que es posessin en marxa plans d'acció 

2 G/obalizando la solidaridad, discurs d'obertura de la XVII Assemblea General de Càritas Interna
cional, celebrada a Roma l'any 2003, pel cardenal Oscar Andrés Rodríguez MSDB, arquebisbe 
de Tegucigalpa. 
3 Ens referim a l'estudi sobre la joventut real itzat per Càritas Andorrana l'any 2000. 
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per tal de poder accedir a pisos de lloguer adequats a la seva situació, així com 
també poder tenir accés a una vivenda pròpia per tal d 'afavorir la seva emanci
pació fami liar i poder així formar la seva pròpia família. 

Un altre factor el protagonitza la dificultat d'accedir a la formació no obligatòria 
i l'escassa oferta de formació permanent o continuada per a tots els sectors de 
treballadors. 

Un dels altres factors al qual des de Càritas es presta una atenció especial és 
l'absència de la funció socialitzadora de la família, donat que als infants i ado
lescents els manquen referents clars per construir la seva personalitat en valors 
i actituds. 

Un altre element que cal destacar és la sensació de desarrelament i la falta d'in
tegració, provocats per la incidència d'una població majoritàriament immigrant i 
agreujats pel fet que no existeixen gairebé espais per a la participació d'aquest 
col·lectiu a la societat andorrana. 

L'expl icació d'aquesta situació podria estar relacionada amb el fet que la immi
gració a Andorra tan sols es visualitza des de la perspectiva econòmica i omet, 
en massa ocasions, el dret a la ciutadania de totes les persones. 

Un darrer factor, i possiblement un dels més destacats, és la insuficient legis
lació harmònica i harmonitzada, i de forma transversal, sobre matèries com la 
ocupació, la vivenda, la sanitat, la formació i, en general, sobre una política so
cial amb garanties per dotar uns mínims de prestacions i ajudes i, a la vegada, 
de mesures que afavoreixin i facilitin la integració dels col· lectius vulnerables, la 
cohesió social i la prevenció de situacions de risc social. 

A mena de recordatori, no podem oblidar, en aquest punt, que a Andorra es 
donen un seguit de circumstancies que expliquen aquest fet: 
- No existeix cap tipus de prestació per atur. 
- La cobertura sanitària de la Caixa Andorrana de Seguretat Social ni és obliga-

tòria pel que fa la seva afiliació ni tampoc és universal i, després de 25 dies, 
deixa sense dret a la sanitat les persones que es troben sense feina un cop 
donats de baixa. 

- No existeixen rendes mínimes d'inserció que facil itin la integració i la promoció 
de col·lectius en situació d'exclusió. 
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- Els serveis socials, a Andorra, no són universals i, segons el Pla Nacional de 
Serveis Socials, les persones amb una residència inferior a tres anys i aquells 
que es troben en situació il ·legal no poden tenir accés a ajudes ni prestacions 
de caràcter públic, llevat d'excepcions. 

Aquests elements vénen a demostrar que els efectes negatius de la globalitza
ció també els comencem a patir tot i la riquesa i la producció. Les desigualtats 
socials i individuals es posen de manifest i es van agreujant també al nostre 
país. Això prové essencialment del fet que no hi ha una repartició igualitària de 
les riqueses malgrat l'alt nivell de la renda per capita . 

Des de l'experiència de Càritas Andorrana en l'àmbit de l'acció social, podem 
preveure algunes tendències que poden donar-se en un futur pròxim. 

Una primera tendència és que s'incrementarà la distància entre els col·lectius 
més desafavorits i en situació de pobresa i exclusió, respecte dels més rics. 

Una segona tendència és que, en breu, es produiran situacions d'exclusió en 
persones i famílies que actualment es troben en risc social , provocades per 
l'encariment del cost de la vida i per la desprotecció social a què està sotmès 
aquest col·lectiu, al qual caldria prestar especial atenció, actuant des d'una 
perspectiva preventiva. 

Un darrer element a tenir en compte de cara al futur és l'augment de les cade
nes de dependència. 

Segons l'estudi de Càritas citat anteriorment, un 22,6 % de la població és be
neficiària d'alguna pensió, ja sigui de viduïtat, de vel lesa o d'invalidesa, o bé, 
d'alguna prestació social, i gairebé el 42 %d'aquestes prestacions socials són 
inferiors a 484 euros mensuals. 

És a dir, que ens enfrontem al fet que aquest col·lectiu passi a ser un usuari 
dependent dels serveis socials per poder fer front a les seves necessitats de 
subsistència. 

Aquestes tendències no faran més que augmentar les demandes de serveis 
socials públics o privats. 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llinda rs òptims del creixeme/11 andorrà 233 



El repte, en aquest sentit, serà la capacitat d'adaptació dels recursos del país 

a les necessitats reals dels ciutadans per poder donar una resposta eficaç i 

adreçada a la promoció i la integració de les persones en situació de pobresa, 

exclusió i risc social. 

Tant és així que hem de començar a estendre la idea de la sostenibi litat social 

per tal de posar límits a aquest procés d' injustícia social. Caldria ampl iar la idea 

de desenvolupament sostenible amb el concepte de solidaritat: «la sol idaritat 

està inqüestionablement lligada a valors fonamentals com la justícia, la llibertat, 

la igualtat i la participació••4
. 

Caldria aprofundir en el valor de la participació, una actitud molt practicada per 

pocs i gens practicada per molts. 

Un dels trets que caracteritza la sosten ibilitat és que concedeix, a la participa

ció, un paper destacat. 

La sostenibilitat pretén aconseguir la màxima participació i implicació de la ciuta

dania, i ho fa mitjançant la interacció contínua entre l'àmbit local i l'àmbit global. 

És a dir, partint de l'acció local per contribuir finalment a l'acció global amb una 

major efectivitat. 

Hem d'assumir, amb el màxim consens possible, un model social en el qual la 

persona, com a tal, en sigui el centre i que ofereixi solucions globals des de la 

individualitat. 

Un dels reptes de la societat andorrana seria responsabi litzar-se de la creació 
i la gestió de polítiques que proporcionin el benestar comú a tota la societat. 

En aquest procés s'hi han d 'implicar l'Administració, els ens locals, les entitats i 

associacions i tots els agents socials. No podem obl idar que tots tenim els ma

teixos drets com a persones i també com a ciutadans: «Cap llei està per sobre 

del respecte a la persona humana•• 5 

' ' 5 G/obalizando la solidaridad, discurs d'obertura de la XVII Assemblea General de Càritas Inter
nacionals, celebrada a Roma l'any 2003, pel cardenal Oscar Andrés Rodríguez MSDB, arquebisbe 
de Tegucigalpa. 
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En aquest sentit, i referint-me de nou al concepte de desenvolupament soste
nible com a gestió racional dels recursos pensant en les generacions futures i 
com al llegat del qual disposaran, caldria involucrar en els processos de pre
sa de decisions els col·lectius immigrants que actualment superen en nombre 
de persones els nacionals. També s'ha de preveure la participació efectiva en 
aquests processos dels infants i dels joves. Aquesta implicació sembla cada 
cop més necessària, ja que les decisions que es puguin prendre avui afectaran 
directament aquests sectors de la societat en un futur molt proper. Per realitzar 
la cohesió social s'ha de fomentar una participació igualitària de la dona en tots 
els àmbits i no s'han d'oblidar els col·lectius de gent gran que són la font directa 
de la tramesa dels valors tradicionals. 

En aquests moments en què es podrien donar les condicions per poder millorar 
les condicions de vida de milions de persones arreu del món i també al Prin
cipat hem de ser capaços de crear mecanismes, eines i instruments que ens 
permetin el desenvolupament sostenible humà i social i que això esdevingui la 
base per a properes generacions. 

Al nostre país, s'han portat a terme ja diferents iniciatives en l'àmbit comunal, 
com l'Agenda 21 a Escaldes-Engordany i la Taula Laurediana a la parròquia de 
Sant Julià. 

Aquestes iniciatives, però, han de tenir continuïtat i han de ser adaptades al 
nostre entorn perquè siguin efectives. 

Elements com la integració, la participació ciutadana, la justícia social i la soli
daritat són les bases imprescindibles sobre les quals s'ha de cimentar la trans
formació social de la nostra realitat i permetre així «satisfer les necessitats de 
les generacions presents sense posar en risc la capacitat de les generacions 
futures de satisfer les seves pròpies necessitats».6 

Agustí Font i Gonzàlez 
Forner, expresident de Càritas Andorrana i exministre de Treball i Benestar Social 

6 Informe Bruntland de la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de Na
cions Unides. 
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LES POLÍTIQUES DE 
CREIXEMENT DEL PARTIT 
SOCIALDEMÒCRATA. 
EL ROL DE L'ESTAT EN 
EL CANVI DE MODEL DE 
CREIXEMENT 

Ferran Goya i Rodríguez de Castro 

L'any 1978 vaig formar part de l'equip que, encapçalat per Ramon Folch, va 
elaborar l'estudi El patrimoni natural d'Andorra. Al capítol «Els sistemes naturals 
andorrans i llur utilització>>, Folch proposava la següent definició: «L'ordenació 
territorial és una manera moderna de fer les coses de sempre''· I continuava en la 
mateixa lín ia: «La saviesa secular -fil la tant del seny com de la limitació- , arraco
nada per la fúria tecnològica, pel consumisme galopant, pels processos espe
culatius fill s d'un diner fàci l ( .. . ), ha d'ésser substituïda per la saviesa acadèmica. 
Si no, ve el desori, el desgavell. I d'això, a Andorra, se'n sap, ja, alguna cosa>>. 

Vint-i-sis anys més tard, ningú no es recorda de la saviesa secular, mentre que 
el desori i el desgavell han crescut exponencialment, provocant que el deterio
rament de la qualitat ambiental, en lloc d 'aturar-se, s'acceleri. El diagnòstic del 
que ha succeït és fàci l de fer a posteriori: amb un Estat raquític, mancat d'ins
truments reguladors de les forces del mercat, la saviesa acadèmica ha estat 
incapaç d'ordenar el creixement. 

Tanmateix, comença a haver-hi entre la ciutadania més activa una estesa cons
ciència que s'està arribant al límit del model actual i que cal canviar- lo. 
Els socialdemòcrates pensem que, perquè es produeixi un canvi en el model 
de creixement andorrà, cal una intervenció decidida de l'Estat; creure que el 
creixement sostenible és una qüestió que pot resoldre's mitjançant la utilització 
exclusiva del coneixement acadèmic - ho dic en un lloc de saviesa acadèmi
ca- o que ens caurà del cel portat de la famosa mà invisible dels paleoliberals 
és d'una ingenuïtat suïcida. 
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Canvi de prioritats 

El model de creixement que volem els socialdemòcrates és un model basat en 

una concepció renovada de la societat del benestar, que implica la sostenibil itat 

econòmica, l'equitat i la cohesió social, a més de la sostenibil itat ambiental. 

No serà ni amb la incertesa pressupostària que genera un model fiscal recolzat 

exclusivament en la imposició indirecta, ni amb les vaci l·lacions a l'hora d'establir 

un nou model de relació amb la Unió Europea com podrem assegurar la sosteni

bi litat econòmica; tampoc amb la inseguretat social del model immobilista con

servador: estem molt lluny de la sostenibilitat social. Dels límits ambientals del 

model actual podem trobar-ne, sense gaire esforç, desenes d'exemples: edificis 

al costat de la cascada de la Val l del Riu, destrucció del bosc de ribera a les obres 

públiques sobre el riu Valira, contaminació atmosfèrica, acústica, etcètera. 

Des de la seva fundació, el PS ha posat l'èmfasi en una economia oberta i ll iure, 

però, tal com diu l'article 32 de la Constitució, amb un Estat que estigui disposat 

a intervenir en l'ordenació del sistema per fer possible un creixement equi librat, 

sostingut i sostenible, planificat a mitjà i llarg termini i en el qual s'utilitzin els 

recursos naturals d 'una manera racional. 
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El creixement econòmic s'emmarca en un context en què els interessos privats no han 

d'eludir les seves responsabilitats ecològiques i socials. Cal fer efectiu el principi cons

titucional respecte a la funció social de la propietat, ja que ni la propietat privada ni la 

propietat estatal garanteixen per si mateixes l'eficiència econòmica, la sostenibilitat o la 
justícia social (Declaració de Principis del PS). 

La crisi del medi ambient és un repte de dimensions mundials, ja que la destrucció del 

medi no respecta fronteres. Això no ens lliura de la responsabilitat de prendre cura de 

la preservació del nostre entorn natural més immediat. Els socialdemòcrates hem de 

canviar les actuals pautes de producció, construcció d'infraestructures i consum per 

evitar de malmetre el medi. La defensa del medi ambient és un dels eixos prioritaris de 

l'actuació política per al futur de la nostra societat (Declaració de Principis del PS). 

Cal integrar el medi ambient en el model de desenvolupament econòmic, social i cultu

ral. Cal introduir la preocupació per la protecció del medi ambient en totes les polítiques, 

des de la construcció a l'urbanisme, des dels transports a l'activitat econòmica (Progra

ma electoral del PS a les eleccions generals 2001 - PEG01-). 

Els socialdemòcrates reafirmem el nostre compromís amb l'objectiu d'un desenvolu

pament sostenible capaç d'integrar els valors de l'ecologia al creixement econòmic 

(PEG01). 
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Fora de projectes faraònics d 'infraestructures la funció única dels quals és l'acompanya
ment de negocis privats basats en la rendibilitat immediata i la competitivitat. els social
demòcrates volem donar prioritat al desenvolupament i millora de les xarxes de serveis i 
equipaments locals (tronc comú del programa electoral per a les eleccions comunals del 
desembre del 2003 aprovat al IV Congrés -a partir d'ara, Tronc comú-). 

Canvis legislatius 

Les mancances legislatives que tenim a Andorra en els àmbits econòmic, social 
i ambiental són inexcusables. Fem-ne un repàs. 

A l'àmbit econòmic : la reforma de la Llei de societats segueix aturada; de la Llei de 
comerç fa temps que no se'n parla, igual que de la Llei de turisme. No hi ha cap 
voluntat política per part de l'actual majoria de crear per llei el Registre de la Propi
etat com un instrument més de seguretat jurídica i de dissuasió de la fidúcia. 

En el terreny social, seguim en espera de la modificació de la Llei de la CASS. 
La legislació sobre higiene i seguretat no ha estat una prioritat en les dues 
darreres legislatures, no hi ha una normativa per a la protecció social, jurídica i 
econòmica de la família, com també manquen normes que garanteixin el dret 
de tothom a gaudir d 'un habitatge digne. La Llei d'immigració no satisfà ningú i 
l'alternativa que han imposat els liberals a la Borsa de Treball és inoperant. Les 
exclusions que ha fet el Govern de Marc Forné a la ratificació de la Carta Social 
sintetitzen prou bé la insostenibi litat social del model actual. 

En el terreny ambiental , potser som l'únic país d'Europa que no té una llei gene
ral de protecció de la natura i de la biodiversitat. 

A Andorra, les avaluacions d 'impacte ambiental no s'han regulat per llei, sinó 
que s'han introduït per la porta de darrere amb un Reglament que és minuciós 
en els detalls, però que té llacunes importants a l'hora de definir les activitats 
sotmeses a l'obligatorietat de l'avaluació d 'impacte. A tall d 'exemple, la cons
trucció d 'un forn incinerador de residus urbans no està inclosa entre les activi
tats que han de sotmetre's a l'avaluació d'impacte. 

I, per acabar, no s'ha aprovat cap dels plans d'urbanisme parroquials que s'ha
vien de fer aplicant la Llei general d 'ordenament del territori i urbanisme de 
2000. 
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Per al PS, la legislació econòmica i fiscal, la normativa social i les lleis d'orde

nació territorial i de protecció ambiental han de formar un conjunt coherent que 

permeti un creixement sostenible. Tot, en el nou marc d'una relació franca i es

table amb Europa: el tractat d'associació que proposem els socialdemòcrates. 

Al programa electoral del PS a les eleccions generals de març de 2001 es pro

posaven les següents mesures legislatives en relació al medi ambient: 

- Elaborarem una Llei d'avaluació d'impacte ambiental conforme a la nova di

rectiva europea. 
- Elaborarem la Llei de protecció de la natura que tingui per objectiu protegir, 

conservar, gestionar i, si escau, restaurar i millorar la biodiversitat, la riquesa i 

la productivitat dels espais naturals d'Andorra. 
- Establirem mesures legals de protecció, ordenament i regeneració dels bos

cos andorrans per a l'aprofitament adequat dels recursos naturals renovables 

i mantenir les condicions que permetin un ús recreatiu i cultural d'aquest pa

trimoni natural. 
- Protegirem penalment el medi ambient com a bé jurídic de la col· lectivitat , 

tipificant les conductes agressives. 

- Modificarem la Llei d 'ordenament territorial per aconseguir una uti lització raci
onal del sòl, la millora de la qualitat de vida i un desenvolupament socioeco
nòmic equil ibrat dels diferents territoris. 

- Farem una revisió de les competències institucionals de la supervisió en l'ús 
del territori. 

- Donarem concreció al principi «qui contamina paga .. a través de la creació 

d'ecotaxes. 

Canvis en les polítiques 

Les lleis creen un marc legal que posarà restriccions al creixement anàrquic i 
facilitarà un creixement més ordenat, però el creixement sostenible no s'acon
seguirà solament amb lleis : cal un canvi en les polítiques públiques. 

La planificació territorial requereix la integració proactiva dels aspectes físics, 
econòmics, socials i ambientals. Hem de ser capaços de tenir en compte en el 
càlcul de la rendibi litat de les inversions públ iques (i en els processos econò
mics privats) la total itat dels costos i no solament dels que tenen una implicació 
monetària. Fer passar el metro aeri per sobre del riu, per no haver d'indemnit
zar els propietaris privats si s'opta per un traçat alternatiu , és un bon exemple 
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de planejament que no integra els costos ambientals en l'estudi de rendibilitat 
d'una inversió pública. 

El medi ambient esdevé un repte essencial per al futur. Els recursos naturals constitueixen 
al mateix temps el fonament i el límit del desenvolupament econòmic. Ara s'ha d'imposar el 
respecte d'un cert nombre de principis. El principi de cautela; el principi d'acció preventiva; el 
principi de correcció en la font; el principi «qui contamina paga»; el principi de transparència 
i de democràcia perquè l'èxit d'aquesta política depèn de la formació i de la voluntat dels 
ciutadans; i, finalment, el principi de solidaritat cap a les generacions futures i els països en 
vies de desenvolupament (PEG01). 

Prendrem sistemàticament en consideració el medi ambient a l'hora d'estudiar les alternati
ves a les infraestructures i els equipaments a construir (PEG01). 

Establirem i desenvoluparem un pla general d'infraestructures 2001-2010 presidit pel principi 
rector del desenvolupament sostenible que integri les diferents inversions públiques a realit
zar (PEG01) 

Evitar la creació de noves infraestructures que malmeten el medi ambient i, en tot cas, si 
esdevé necessari per al desenvolupament econòmic de la parròquia, tenir en compte els 
factors externs -externalitats- tan positius com negatius quant a les infraestructures viàries, 
equipaments turístics, subministraments d'aigua potable en relació a l'espai real disponible 
(telefèrics, noves estacions d'esquí ... ) (Tronc comú). 

Estudiarem la viabi litat de noves alternatives al transport públic convencional (PEG01). 

Habilitarem un vial segregat per a la uti lització de ciclistes i patinadors, utilitzant un dels dos 
voladissos del riu Valira entre Escaldes i la Margineda (PEG01). 

Impulsarem la redacció d'un protocol d'intervenció general de l'Administració ambiental que 
permeti superar les actuals incoherències i mancances en la coordinació entre els diferents 
ministeris i que estableixi un sistema àg il de gestió de les activitats susceptibles d'afectar el 
medi ambient, la seguretat i la salut de les persones (PEG01). 

Fomentarem la institucionalització dels nous principis de cautela, prevenció i restitució en
front als de restauració o correcció (PEG01 ). 

Fomentarem una política d'estalvi dels recursos naturals, de prevenció, de reciclat i aprofita
ment dels residus (PEG01). 

Vetllarem per la qualitat de l'aire, amb un seguiment dels nivells de contaminació atmosfèrica 
i la informació periòdica d'aquests nivel ls (PEG01). 

Inventariarem les zones urbanes degradades i realitzarem un pla d'embelliment global pre
nent particular cura de la neteja i protecció dels rius (PEG01) . 

Promourem l'estalvi energètic. Fomentarem l'ús de les energies renovables en habitatges, 
comerços i edificis empresarials (PEG01 ). 

17a Diada andorrana o la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 241 



Foment de la participació 

El creixement sosten ible exigeix un canvi fonamental en les prioritats, no sola
ment dels organismes públics, sinó també de les persones i de les empreses 
privades. L'Estat no pot fer-ho tot i s'ha d'assumir una responsabilitat compar
tida i coordinada per Govern , comuns, empreses i ciutadans. 

Ara bé, la corresponsabilitat implica el dret a una participació efectiva en els 
processos de presa de decisions i a un accés sense restriccions a la informació 
ambiental de les administracions públ iques. 

Els socialdemòcrates així ho hem entès i ho testimonien els documents adop
tats pel PS. 
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Reforçarem l'educació i la comunicació ambiental per tal d'incrementar la implicació de 
la ciutadania en la gestió del medi ambient (PEG01). 

El PS proposa un Pacte Ciutadà per a la sostenibi litat per encarar el medi ambient 
d'una manera integral, impulsant la màxima participació ci utadana, mitjançant la posada 
en marxa d'agendes 21 locals. La nostra proposta no és una operació d' imatge, sinó 
una política decidida de participació i de consulta als veïns, de creació de partenari
ats, d'educació i conscienciació ciutadanes i d'ecologització de les polítiques comunals 
(Tronc comú). 

Promourem la creació de la Taula de Transport Públic, amb les empreses del sector, amb 
l'objectiu d'estudiar i proposar les mesures tècniques, econòmiques, comercials i finan
ceres per desenvolupar i millorar quantitativament i qualitativament el servei (PEG01). 

Negociarem amb els comuns la problemàtica de la gestió integral dels residus per tal 
de trobar les solucions més adients des del punt de vista ambiental, tècnic i econòmic 
(PEG01). 

L'ordenament del territori ha de ser democràtic, global i prospectiu. 

Democràtic: ha d'orientar-se per assegurar la participació de les poblacions interessa
des i dels seus representants polítics en tots els estadis del procés de planificació. 

Global: té com a objectiu la coordinació de les diferents polítiques sectorials i la seva 
integració en un enfocament global. 

Prospectiu: ha d'analitzar les tendències i els desenvolupaments a llarg termini dels 
fenòmens i intervencions econòmics, ecològics, socials, culturals i prendre'ls en compte 
en la seva aplicació (PEG01) . 
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A manera de conclusió 

El nou model de creixement ha de basar-se en una concepció renovada de la 
societat del benestar, que consideri globalment la sostenibilitat ambiental i la 
sostenibilitat econòmica, a més de l'equitat i la cohesió social . 

El nou model de creixement ha de canviar les prioritats. L'interès col·lectiu no 
pot continuar subord inat a l'interès particular; aquest és el que s'ha d'adaptar a 
les necessitats socials. 

Per assolir el canvi de model de creixement que volem els socialdemòcrates, 
cal incrementar els instruments d'intervenció de l'Estat en l'àmbit social, econò
mic i ambiental per tal de regular i contrapesar la lliure iniciativa del mercat. 

La intervenció de l'Estat ha de fer-se d'acord amb els principis de l'Estat de Dret 
amb noves lleis i modificacions substantives de les existents, per tal de garantir 
la seguretat jurídica. 

Al mateix temps, les administracions públiques han de capg irar els criteris de 
plan ificació de les infraestructures internalitzant la totalitat dels costos i tenint-ne 
en compte alguns que en l'actual model s'obvien, com són els costos socials 
i els ambientals, entesos com la destrucció del capital social i humà (cohesió, 
drets socials, participació, diversitat cultural) i del capital natural i cultural (bio
diversitat, paisatge). 

La corresponsabilitat de les institucions públiques, empresaris i persones en el 
canvi del model de creixement necessita uns canals estables de participació 
ciutadana en el procés de decisions i un accés sense restriccions a la informa
ció existent a les administracions públiques. 

Ferran Goya i Rodríguez de Castro 
Enginyer agrònom, membre del Comitè Directiu del PS i coordinador de la 

comissió de treball de política territorial, medi ambient, urbanisme i agricultura 
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PERSPECTIVES DE 
RACIONALITZACIÓ 
DEL CREIXEMENT A 
ANDORRA 

Joan Albert Farré i Santuré 

Acumular més riquesa i millorar el benestar són dues fites primordials de les 
nostres societats, els anhels de les quals gairebé no tenen límits espacials ni 
temporals per a la seva consecució. En pensar-hi, però, ens adonem que de 
ben segur aquests comporten implícitament un creixement, i aquest no sempre 
ha de ser sinònim de progrés, tot i que establi r-ne els límits comportaria una 
llarga discussió que voldria defugir. 

Quan parlem d'Andorra i del seu creixement, no ho podem fer en abstracte, 
sense avaluar els diferents àmbits o marcs d'actuació. En mencionaré set. 

L'entorn natural 

Aquest és el medi per excel·lència, o segurament aquell que en un primer mo
ment ha fet despertar la consciència ciutadana. És on més aviat han pres cos 
els impactes del desenvolupament urbanístic que, després d'haver transformat 
el fons de les valls, cada vegada arriba a cotes més altes, amb més impacte, 
amb el consegüent canvi de paisatge i més tenint en compte que som un país 
turístic de muntanya. 

El dramàtic debat del tractament de residus urbans i el drama politicojudicial 
del tancament del forn incinerador ha colpit fortament la nostra població i, per 
què no dir-ho, la nostra classe política. Res més serà igual en el posicionament 
del ciutadà davant el tractament de les deixalles urbanes i les aigües residuals. 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 245 



Cal una actuació per pal·liar el nostre dèficit d'infraestructures, sobretot de xar
xa viària, quan la circu lació sembla que és un dels problemes que més preocu
pa els habitants d 'Andorra. 

Els problemes d'aigua, de pol· lució atmosfèrica, de sorolls, de riscs naturals i 
de preservació de la natura indiquen que encara no hem assolit els nivells de 
protecció que propugna la nostra carta magna pel que fa al dret o deure de 
garantir a les generacions futures un medi de vida adequat. 

La immigració 

Som un país receptor d'immigració per naturalesa; el nostre model productiu és 
eminentment turístic i fins ara ens caracteritzem per generar una demanda crei
xent de mà d'obra únicament en el sectors de la construcció i de l'hoteleria. 

Aquest tipus de mà d'obra poc qualificada absorbida pel país, juntament amb 
el dret al reagrupament familiar al qual es té tot el dret, és susceptible d 'acabar 
segmentant la societat i creant una fractura social important, en posseir caràc
ters molts diferenciats. 

Per consolidar millor un sentiment d'identitat nacional, en el sentit d'arribar a 
comparti r una realitat política acceptada i defensada per una àmplia majoria, és 
important que la nostra immigració tendeixi a ser més heterogènia. 

La formació i l'educació 

Per bo que sigui, i ho és, el model educacional andorrà, cada dia li costa més 
evitar la comunitarització. Els nostres residents volen mantenir-se fidels als seus 
trets culturals i no accepten que els seus fills rebin una formació andorrana úni
ca i demanen, per als seus joves, un ensenyament complementari , fet humana
ment comprensible i justificable, però que una vegada més complica el procés 
de cohesionar una població al voltant d'uns valors comuns. 

Cal entendre la comunitarització com a factor desvertebrador de l'Estat, perquè 
una part d 'aquestes persones no s'acaba integrant en el nostre model social 
i se situa a l'exterior de la xarxa cívica i social andorrana, trencant la seva ca-
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pacitat d 'integració natural, per mitjà, entre d 'altres coses, de les escoles, que 

haurien de ser la principal eina d'integració. 

Després de veure l'estructura de la nostra societat, el seu nivell social i econò
mic i cultural, els serveis educatius, l'esperança de vida (la més alta del món), 

el nivell sanitari (un dels millors del món) i l'índex de desenvolupament humà 

(IDH) , ens calen més programes integradors per evitar desvertebracions futures 

de la societat. 

La llengua 

Un nivell d'immigració elevat repercuteix també negativament en la preservació 
i l'ús de la nostra llengua, que només s'utilitza en les comunitats nacionals més 
identificades amb el país, tot i ésser aquesta el millor vehicle d'integració cultural. 

La paradoxa és que, com més facilitats d'instrucció, més costa respectar el 
que havia estat un tret característic fonamental de la gent d'Andorra: el domini 

almenys parlat de les del català, el castellà i el francès, essent aquesta última 

llengua la que més s'està perdent. 

La globalització 

Es dóna el sentiment que la globalització no afecta Andorra. El sector immobili
ari, el turisme i el comerç, tots tres caracteritzats per rebre a domicili la deman
da, semblen protegits de la competència mundial. 

Per altra banda, hi ha una creixent multiplicació de franquícies espanyoles que 
fan que es tendeixi cada cop més a la homogeneïtat de l'oferta comercial amb 
Espanya. 

Les lleis proteccionistes com la de societats i l'estructura immigratòria que ens 
caracteritza fan que l'economia andorrana rebi molt poc impuls d'un principi 
que arreu és reconegut com a motor de creixement. Sols les economies amb 
aptituds que tendeixin a millorar la seva productivitat i competitivitat tenen el 
futur assegurat. Podríem ser molt pessimistes sobre el futur d'una economia 
que només rep immigració de mà d'obra poc qualificada. 
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Les relacions exteriors 

El país ha anat superant tots els reptes internacionals fent prova d'un elevat 
sentit pragmàtic iniciat amb el per tots lloat acord d'unió duanera entre la Co
munitat i Andorra del i 989, que estableix un règim comercial particular, fins al 
darrer acord sobre la fiscalitat de l'estalvi, rubricat recentment, que demostra 
el bon nivell de cooperació entre Andorra i Brussel·les i l'excel ·lent entesa entre 
Andorra, París i Madrid. 

Tal com diu Pedro Solbes,1 resulta difícil pensar que Andorra convisqui amb 
l'euro sense prendre al mateix temps les mesures necessàries per millorar la 
seva competitivitat. Solbes recomana una major vinculació amb la Unió Eu
ropea tot i defensant les nostres especificitats en un nou marc convencional,2 

malgrat que, des de les òptiques dites més progressistes, sembli que això no 
es vu lgu i acceptar. 

La justícia 

El col·lapse de la justícia i el retard de les resolucions judicials posen de mani
fest que encara cal fer un pas endavant en aquest sentit i demostrar al ciutadà 
que pot confiar en la justícia que, per tant, les principals qualitats que ha de tenir 
és efi càcia i rapidesa. 

Tots i cadascun d'aquests set aspectes exposats limiten en els seus àmbits 
respectius un creixement sostenible i durable. 

Com racionalitzar el creixement: perspectives 

Una pregunta a fer-nos és si les pautes naturals del creixement han de ser o 
no corregides pel propi mercat o per l'Administració com a braç interventor de 
la societat. Però, per contestar aquesta pregunta, abans ens hem de plantejar 

' Pedra SoLBES M IRA, Elements per definir un model entre la Unió Europea i Andorra, Andorra, 
Govern d'Andorra, 2000, p. 65. 
2 Pedra SoLBES MIRA, Elements per definir un model entre la Unió Europea i Andorra, Andorra, 
Govern d 'Andorra, 2000, p. 68 . 
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i definir quins són els objectius de creixement de la nostra societat, quines són 

les nostres fites i quin sostre volem assolir, en el cas que hi hagi d'haver un 

sostre. És important remarcar que, per definir uns objectius de creixement, cal 

partir d'una base de participació i consens important, que estigui integrada i 

recolzada per la més àmplia voluntat social i per la majoria dels interlocutors, 

basada sobre uns indicadors clars i entenedors perquè la majoria de la pobla

ció pugui fer una correcta radiografia del sistema, diagnosticant el problema i 

creient en les solucions que se li proposin. 

Potser el senyal més clar que mai més els drets individuals seran tan universals 

és el cas de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme; dita popular

ment Llei del sòl. Fins al 2000, la propietat del sòl era filla directa del dret romà 

i comportava un dret absolut del cel a l'infern, com deia la dita popular. Hom hi 

podia construir i urbanitzar sense cap limitació. 

Així, el dret a edificar ja no és el que dimanava de les ordinacions de l'any 1981, 

que permetien construir a tot arreu on hi hagués un accés. El seu contingut 

ve definit de manera abstracta per la Llei i de manera concreta pel Pla. El ius 

aedificandi és una atribució del Pla i la Llei defineix el contingut urbanístic de la 

propietat com a conseqüència directa de la planificació. D'aquesta manera, el 

dret a edificar no es deriva únicament del dret a la propietat, sinó també de la 

planificació, desmaterialitzant el dret a la propietat i donant pas a un aprofita

ment urbanístic que també comporta unes càrregues, obligacions i cessions 

per oferir una millor qualitat de vida. 

La Llei del sòl, tot i els seus defectes, com molt bé ha analitzat l'arquitecte i 

expresident de la Societat Andorrana de Ciències, Antoni Pol, és una fita trans

cendental. Inicia un canvi a partir del qual l'enunciat de la meva ponència té ja 

un primer nucli, en el qualles exigències ciutadanes impulsaran un nou tipus de 

creixement: es comença a racionalitzar el creixement. 

En aquest sentit, la Llei del sòl es configura com una funció pública destinada a 

definir el model d'utilització del territori i delimitar el contingut de la propietat del 

sòl per aconseguir un creixement harmoniós i ponderat dels nuclis d'activitat 

i habitatges, juntament amb les seves infraestructures, equipaments i serveis, 

per mitjà de la seva eina principal, que són els plans d'ordenació urbana par

roquial. 
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En dret urbanístic ja tenim, doncs, una primera eina de regulació que ha servit 
per estructurar el dret a la propietat privada, en compliment de l'article 31 de 
la Constitució: «l'Estat ha de vetllar per la uti lització racional del sòl i de tots els 
recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna 
i de restabl ir i mantenir per a les generacions futures un equil ibri ecològic racio
nal, en l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones». 

Es parla que al nostre territori hi ha una població estabilitzada de 80.000 per
sones i l'objectiu dels poders públics és vetllar perquè tinguin el més alt grau 
possible de benestar i de satisfacció de les seves necessitats. 

És precisament en la consecució d'aquests fins on podem parlar de sostenibi
litat, entesa o no com a desenvolupament dins dels nostres límits espacials, i 
on apareix la dicotomia entre desenvolupament i preservació del medi natural i 
de l'entorn i un conflicte d' interessos entre garantir la propietat privada i tenir un 
creixement sostingut. 

Hem de tenir en compte tres apartats diferents: primer, els mitjans humans o 
socials; d'un altre costat , la natura o medi ambient, i per últim, els mitjans tèc
nics o materials. 

Els primers augmenten o disminueixen en nombre i en necessitats, però no 
canvien; els segons es transformen i en fer-ho acaben transformant també el 
medi, degut a l'impacte que les activitats humanes tenen sobre l'entorn. 

Sobre la nostra matriu territorial hem d'aplicar-hi el nostre subsistema social i 
econòmic, les nostres necessitats, la nostra tradició cultural i la nostra configu
ració humana amb les infraestructures necessàries. 

Des de la meva condició de membre del Consell General, tinc la percepció 
clara que la crisi de creixement que el país està vivint ha aportat els elements 
necessaris perquè cada cop més l'acció política reguli el creixement en el sentit 
de frenar els excessos amb les eines pròpies de l'Administració: legislatives i 
fiscals. I alhora ajudar a afavorir noves activitats que siguin més respectuoses 
amb el medi i la qualitat de vida dels habitants. 

Però una cosa és parlar de creixement urbanístic i una altra molt diferent de 
creixement econòmic, aquest segon més important que el primer perquè sus-
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tenta les bases de la resta de la societat. És en aquest sentit que cal parlar de 

la importància d 'aquest creixement econòmic, de la diversificació de la nostra 
economia: una economia que fins ara ha quedat ancorada en el comerç i en el 

turisme i que ara ha de trobar noves solucions que permetin no només mantenir 

el funcionament de les nostres empreses, sinó que alhora trobin alternatives per 

crear nous teixits empresarials, capaços de nodrir les noves i futures necessi

tats de la nostra economia, ajudant així a assolir un més alt nivell de benestar 

social. 

Així, doncs, la sostenibil itat ve entesa, segons jo, per la diversificació de l'eco
nomia i l'augment de la productivitat. 

«Andorra hauria de fer un salt qualitatiu en la seva forma de relació i plantejar-se 

com a objectiu a llarg termini la integració en el mercat interior europeu»3 i conti

nuar el procés negociador amb la UE en els aspectes bilaterals que millor ajudin 
a la diversificació, modernització i competitivitat de l'aparell productiu andorrà, 

per oferir millors i més eficients béns i serveis. 

Per acabar voldria dir que, pel propi i natural joc democràtic, el país anirà tro
bant un model de creixement molt més racional que sigui compatible amb les 
exigències mediambientals i que fomenti la cohesió ciutadana i el progrés indi
vidual, familiar i col· lectiu. 

També seria bo, per millorar la necessària cohesió social, limitar més la política 
immigratòria, per així garantir la qualitat de la integració de la població al voltant 
d'uns valors comuns plenament compartits per una immensa majoria. 

La nostra societat potser no funciona tan bé com voldríem, però de ben segur 
que no ho fa pitjor que les dels països veïns, amb una diferència fonamental: 
que en la nostra societat podem solventar els problemes més fàcilment per la 
proximitat del ciutadà a la classe política. 

Per acabar, no voldria deixar l'oportunitat de subratl lar la gran importància 
que, al meu entendre, mereix l'aspecte institucional. Com deia el poeta Espriu: 

3 Pedro SoLsEs MIRA , Elements per definir un model entre la Unió Europea i Andorra, Andorra, 
Govern d'Andorra, 2000, p. 69. 
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«Andorra és més que una meravella, és un miracle». És cert: és un miracle ins
titucional que ha transcorregut a través dels segles preservant la seva ll ibertat i 
independència i ha reeixit, el que als ulls de molts era impensable, a adaptar-se 
a les exigències jurídiques internacionals, homologant-se al concert internacio
nal amb una constitució moderna que ha resultat ser de gran eficàcia tant per 
substància jurídica com per operativa política. 

Aquesta realitat és un bé preuat que ha de ser entès, compartit i protegit per 
part de tots els ciutadans com a vincle polític comú. 

Joan Albert Farré i Santuré 
Advocat, conseller general (PLA) i president de la Comissió Legislativa d'Interior 
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ELMÓNDELES 
FINANCES, MÍNIMS I 
MÀXIMS 

Antoni Armengol i Aleix 

Degut al temps esmerçat i al fet que estem al final d'una Diada que ha sigut 
particularment rica en aportacions de dades i reflexions sobre aspectes molt 
variats de la realitat d'Andorra, faré la presentació d'aquest breu intitulat El món 
de les finances, mínims i màxims limitant la meva reflexió al món bancari andor
rà, al qual m'he incorporat professionalment a inicis d'aquest any. 

Aquesta reflexió des de dins, com a professional de I'ABA, associació de totes 
les entitats bancàries d'Andorra, creada com a agrupació l'any 1960 i amb uns 
estatuts posats al dia l'any 1993 en constituir-se com a associació, ha enriquit 
substancialment la visió que podia tenir com a client de les entitats bancàries i 
usuari del sistema a través dels seus serveis i productes. 

En una breu introducció abordaré l'aspecte de la creació i implantació dels di
ferents bancs andorrans durant el segle xx. 

Els grans reptes, tant interns com externs, que ha tractat el sector durant el 
darrer decenni , però també els que estan sobre la taula de cada entitat com a 
realitat quotidiana constituiran el nucli central d'aquest exposat i permetran de 
tenir una visió comparada amb els altres sectors de l'economia andorrana. 

Finalment, algunes preguntes o reflexions, amb o sense resposta, serviran de 
conclusió per a ésser abordades de manera oral i, si escau, durant el debat. 
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En el sector financer en general, i en el bancari més concretament, aquí a 
Andorra no podem presumir de segles d'existència, com és el cas d'altres sec
tors com l'agricultura, la ramaderia, la indústria del ferro o altres. El banc degà 
d'Andorra va ésser fundat l'any 1930 pel Sr. Manel Cerqueda i Escaler, amb 
la raó social de Banc Agrícol i Comercial d'Andorra SA (BACASA). En aquell 
moment, s'edificava la central elèctrica a càrrec de la companyia FHASA i es 
construïen les carreteres que obrien Andorra a l'exterior, en especial fins a la 
Seu d'Urgell. En el context social i econòmic d'aquells moments, l'obertura d'un 
banc suposava sens dubte tot un repte i una iniciativa empresarial bàsica i 
complementària per al desenvolupament dels altres sectors. Tot seguit i en poc 
menys de trenta anys es constitueixen la quasi totalitat dels bancs avui exis
tents, tal com es veu en quadre annex. 

Dates de fundació dels bancs del Principat d'Andorra 

Entitats Bancàries Data fundació 

Banc Agrícol i 1930. 
Comercial d'Andorra L'agost del 2001 passa a anomenar-se Andbanc Grup Agrícol Reig. 

CaixaBank 1934 sota el nom de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa". 
1997 passa a anomenar-se CaixaBank. 

Crèdit Andorrà 1949. 

Banca Mora 1952. 

Banc Internacional 1958 sota el nom de Banca Coma. 
d'Andorra 1970 passa a anomenar-se Banc Internacional d 'Andorra. 

Banca Privada 1958 sota el nom de Banca Cassany. 
d'Andorra 1994 passa a anomenar-se Banca Privada d'Andorra. 

BancSabadell 2000. 
d'Andorra 

Durant els anys cinquanta i seixanta, el sector financer va viure un important 
desenvolupament i una gran consolidació arran del creixement econòmic 
d'Andorra i dels dos estats veïns, França i molt especialment Espanya, i es va 
basar en: 
- L'estabil itat política i social d'Andorra. 
- L'eficiència i la rigorositat del sistema bancari. 
- La millora i l'actualització de productes i serveis. 
- Una fiscalitat molt inferior a la del nostre entorn. 
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Durant diverses dècades, per legislació interna i després d'un acord entre auto
ritats i entitats bancàries, que van assumir les conseqüències de l'única dificultat 
seriosa que va haver d'afrontar el sector amb la fallida de la societat Sobanca, el 
nombre d'entitats bancàries autoritzades a operar es va mantenir estable a fi de 
donar una imatge de seriositat al sector i de confiança a la clientela. 

Al llarg d'aquests anys hi ha hagut canvis successius en la composició acci
onaria! dels bancs, una part de la qual representa o ha representat entitats 
bancàries catalanes, espanyoles i franceses i que ha suposat una aportació 
d'experiència professional, partenariat i relacions amb el món internacional de 
la banca. 

Algunes raons socials han desaparegut (Banca Coma, Banca Cassany ... ), d'al
tres han canviat (CaixaBank, BPA) i, l'any 2001, la fusió de dues entitats pione
res de la banca andorrana, Banc Agrícol i Comercial d'Andorra SA i Banca Reig 
SA, va constituir Andbanc Grup Agrícol Reig. 

Una nova entitat, BancSabadell d'Andorra, va començar a operar l'any 2000, 
en haver-hi hagut una obertura per a tres llicències, de les quals se n'ha cobert 
només una. 

Al llarg dels anys, i de manera molt progressiva, les entitats bancàries , seguint 
les seves polítiques comercials, han anat obrint sucursals als nuclis més po
blats de les diferents parròquies, fet que ha suposat un increment bastant nota
ble d 'empleats, si bé s'ha arribat a un cert estancament, originat en part per la 
implantació de noves tecnologies com veurem també més endavant. 

Com he dit a l'inici, per raons de temps, no parlaré de les societats financeres 
dependents dels bancs, de les societat financeres independents ni de les com
panyies d'assegurances, si bé el conjunt de totes elles constitueixen una part 
significativa del sector financer. 
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Situació actual del sector 

Nombre d'entitats; d'oficines i d'empleats. Comparatiu 1997-2003 

Any 1997 Any 2003 

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'oficines d'empleats d'oficines d'empleats 

Banc Agrícol 10 234 Andbanc 12 278 
lnter-Mora 11 234 lnter-Mora 10 238 

BPA 3 77 BPA 3 134 

Banca Reig 5 90 CaixaBank 7 114 

CaixaBanc 5 77 Crèdit Andorrà 17 267 
Crèdit Andorrà 14 262 BancSabadell 3 55 

Total 48 974 Total 52 1086 

Entitats bancàries 7 Entitats bancàries 7 

Com es pot veure, en els darrers anys, el nombre total d'entitats no ha vari 
at, tot i haver-hi una fusió (Andbanc) i una nova incorporació (BancSabadell 
d'Andorra). 

També hi ha hagut lleugeres variacions en el nombre d'oficines, segons l'es
tratègia de cada banc, tenint en compte les set parròquies i el Pas de la Casa, 
però també nuclis en fort creixement com Soldeu, Arinsal o Santa Coloma. A 
l'anàlisi, s'hi hauria d'afegir el nombre de caixers automàtics oberts les 24 hores, 
que complementen l'oferta de serveis, en especial per als turistes. 

Quant al personal ocupat en el sector bancari, constatem un creixement bas
tant significatiu de (1.086 - 974 = ) 112 empleats, és a dir, aproximadament un 
11,2 % en sis anys, creixement molt inferior si ho comparem als altres sectors. 
Quant al total de la població assalariada, és aproximadament d'un 4,6 %, si bé 
la mitjana dels salaris és superior a la mitjana dels altres sectors econòmics en 
ésser personal qualificat o molt especialitzat. 

En aquest apartat ja apareixen uns límits 

El nombre d 'entitats és estable; si bé hi ha hagut una incorporació recent (Banc
Sabadell), el nombre d 'oficines tampoc creix: el territori és limitat en extensió, 
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els mitjans electrònics facil iten la proximitat , cada banc té la seva estratègia, bis 
a bis del seu negoci i de la competència. 

Un altre límit, relacionat amb aquest aspecte, són els costos en locals, en sa
laris i en impostos locals, aspectes tots ells de gran importància a l'hora de 
créixer o no. 

Els tipus de producte o d'àrees de negoci cond icionen, en funció dels marges, 
l'extensió o no del negoci, i són límits propis al sector. 

L'augment de la població interna o dels visitants no té un impacte tan directe 
en les necessitats de créixer dels bancs, que poden tractar- lo mitjançant eines 
modernes de gestió (informàtica, caixers .. . ). 

Dades ba lanços bancs andorrans any 2003 

Actiu 

Efectiu i bancs 216.945 1.569.649 152.407 750.169 1.500.282 186.350 

lnv. Cred. neta 688.906 732.443 242.039 316.005 901.920 135.861 

Cartera Valors 592.549 104.949 325.251 16.482 419.382 30.006 

lmm. Material 50.046 51.770 52.112 16.570 79.459 12.010 

lmm. Immaterial 9.257 4.642 3.777 - 9.559 1.884 

Comptes divers. 35.190 12.261 16.151 38.705 53.824 4.043 

Total actiu 1.592.893 2.475.714 791.737 1.137.931 2.964.426 370.154 

Passiu 

Capital 68.061 42.407 33.000 30055 70.000 30.068 

Reserves 289.401 266.565 28.612 90.422 390.055 -5 .698 

lnterm. financers 132.057 131.388 68.509 68.103 96.602 6.865 

Dipòsits 1.076.098 1.977.979 653.309 896.935 2.244.446 31 1.883 

Altres passius 27.276 57.375 8.307 52.416 163.323 27036 

Total passiu 1.592.893 2.475.71 4 791.737 1.137.931 2.964.426 370.154 

Dades expressades en milers d 'euros. 

Aquest quadre permet de veure les diferències que existeixen entre les diferents 
entitats bancàries del país . 
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Resultats 

Any 1997 Any 2003 

Variació Variació 
s/total s/ total 

Banc Agrícol 24.287 16,79% Andbanc 62.565 24,25% 

lnter-Mora 49.614 34,30% lnter-Mora 79 .041 30,63% 

BPA 4.027 2,78% BPA 17.683 6,85% 

Banca Reig 15.085 10,43% CaixaBank 18.915 7,33% 

CaixaBanc (1 ) 4.219 2,92% Crèdit Andorrà 79.037 30,63% 

Crèdit Andorrà 47.414 32,78% BancSabadell 771 0,30% 

Total 144.646 Total 258.012 

Dades expressades en milers d 'euros. 

En aquests 6 anys que separen els dos quadres constatem, quant a resultats: 

- Dues entitats suposen el 60 % del total (Crèdit Andorrà i Banc Internacional 

Banca Mora). 
- Una fusió que suposa la creació de la tercera entitat en grandària amb un 25 % 

del total (Andbanc) . 
- CaixaBank, que opera com un banc, i Banca Privada d'Andorra (que creixen 

substancialment). 
- La incorporació d'una nova entitat. BancSabadell d 'Andorra, amb uns resu l

tats positius al tercer any de funcionament. 

El volum total de negoci va creixent amb els anys i les parts de mercat que té 

cada banc, amb les lleugeres variac ions, són el fruit de la competència comer

cial entre elles. Els resultats depenen d'una multitud de factors inherents a la 
gestió de cada entitat. 

Els reptes del sector 

La legislació andorrana del sector financer 
El sector financer, i molt especialment el bancari, és certament un dels sectors 

que té una legislació especifica més desenvolupada i recent, és a dir, més pro

pera a les normes internacionals. 

La natura del negoci, la necessitat i obligació de transparència, les garanties en 

les operacions dutes a terme, la preservació del secret bancari , la lluita contra 
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el blanqueig de diner o les normes de control a càrrec de Govern o dels orga
nismes paraestatals com I'INAF o I'UPB defineixen sense cap mena de dubte 
el sector bancari com un sector que disposa de totes les garanties jurídiques 
per operar. 

Seria massa llarg i farragós detallar les principals lleis que emmarquen l'activitat 
bancària al Principat i ens limitarem a citar els textos que, de manera bastant 
exhaustiva, defineixen els aspectes essencials del modus operandi del sector 
financer. Sempre queden aspectes per legislar, en especial els que es referei
xen a les entitats financeres altres que les bancàries (és a dir, les financeres de 
crèdit especialitzat , d'inversió, com fons d'inversió o fons de pensions, i també 
el que fa referència a certs aspectes del sector de les assegurances). 

Els diferents aspectes que estan regulats per lleis especifiques són: 
- Prevenció del blanqueig de diners o valors productes del crim i protecció del 

secret bancari (1995). 
-Règim disciplinari del sistema fi nancer ( 27/ 11 /1997). 
-Coeficients d 'inversió obligatòria en fons públics (4 %) (1994). 
-Reserves en garanties de dipòsits (Llei 11 /5/1995). 
-Creació de noves entitats bancàries ( Llei 30/6/1998). 
- Ràtio capital i recursos propis (Llei d 'ordenació del sistema financer). 

L'autoritat financera està composada pel Govern i pel ministre de Finances i 
completada per organ ismes executius com I'INAF i I'UPB. 

Entre les atribucions de l' Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), creat per 
lleis del 12/6/1989 i 3/9/1993, llegim " ... promoure activitats financeres, propo
sar al Govern mesures en relació amb l'ordenació i la reglamentació de l'àmbit 
financer, fer apl icar els coeficients i les garanties d'obligat compliment i exercir 
el control i la supervisió dels components del sistema financer". 

Les entitats bancàries (Condicions i límits per operar) 
Estan definides i limitades per la Llei de règim administratiu bàsic de les entitats 
bancàries del 30/06/1998. 

- Participació estrangera: fins a un 51 % . 
- Objecte social: captar i rebre del públic dipòsits o altres fons reembossables 

i concedir préstecs i crèdits de qualsevol naturalesa. A més, també poden, 
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entre altres, operar amb canvis de moneda, valors mobil iari s, instruments mo
netaris i financers, futurs i opcions, etc ... (Llei de l'ordenament financer 1993, 
Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sis
tema financer 1911211996 i Llei de mòduls aplicables a les entitats financeres 
del 1511212000). 

- Límit de participació en filials : no poden teni r més del 25 % del capital d'enti
tats no financeres. 

-Capital social: 5.000 milions de pessetes (30 milions d'euros) totalment subs
crit i desemborsat (Llei 3010611998 sobre capital social mínim de les entitats 
bancàries). 

- Recursos propis: en cap moment inferior al capital social. 

-Oficines: almenys en dues parròquies, amb la meitat del personal andorrà o 
amb residència de més de cinc anys. 

Quant a l'estructura tècnica, organitzativa i de control : 
-Estats financers: s'han d'auditar i trametre'n una còpia a I'INAF. 
- Auditors externs: després del1 998, màxim per cinc anys. 
-Coeficient de solvència : fons propis I risc ponderat mínim 10 %. 
-Fons propis (capital social desemborsat+ reserves+ beneficis any en curs+ 

provisions + altres) - (actius immaterials + autocartera + pèrdues exercici any 
en curs+ altres). 

-Coeficient de liquiditat: disponibil itat I passiu a curt termin i. Mínim 40 %. 
-Concentració de riscos: un beneficiari màxim 20 % fons propis. 
- Passiu a curt: dipòsits no superiors a un mes + comptes corrents+ d 'estalvi + 

obligacions amb venciment no superior a un mes (Llei de criteris de solvència 
i de liquiditat del 29/2/96) . 

-Coeficient d'inversió obligatòria: solament afecta els bancs, que hauran d' in
vertir en fons públics fins a un màxim del 4 % dels recursos dels cl ients menys 
la inversió creditícia a Andorra. 

A nivell internacional 
Sense aprofundir gaire vo ldria només citar alguns aspectes de caire internacio
nal que condicionen molt fortament el sector bancari: 
-La inclusió d'Andorra en les llistes de paradisos fiscals (OCDE). 
- Normes legals internacionals, emeses pel Comitè de Basi lea (Basi lea I - Ba-

silea 11 ). 
- Els tipus d 'interès per al preu del diner internacionalment (Banc Central Euro

peu BCE- Reserva Federal FED-USA). 
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-Les paritats de les monedes i les variacions de canvi dia a dia (euro, dòlar 
USA, ien, GBP). 

- Les normes de la Unió Europea: la fiscalitat sobre l'estalvi de persones no 
residents i els corresponents convenis UE i estats no membres (Andorra, 
Suïssa, Liechtenstein, Mònaco, San Marino). 

- La Borsa, les variacions en les cotitzacions de les diferents borses internaci
onals i la nombrosa informació mediàtica al respecte que condiciona molt les 
reaccions dels clients. 

-Les normes internacionals comptables (Basi lea 11 ). 
-Els canvis en el sistema xip de les targetes de crèdit VISA i Mastercard (can-

viar les targetes xip vs banda, els caixers i TPV). Són les multinacionals que 
fixen les normes contractuals que han d'acceptar els bancs i els clients per 
poder-les utilitzar. Això suposa per al banc haver de canviar totes les targetes 
de crèdit i tots els aparells TPV. 

-Les decisions de les autoritats fiscals dels EEUU sobre béns dels ciutadans dels 
EEUU amb comptes a l'estranger o de bancs que operin amb els EEUU (IRS). 

- La creació internacional de nous productes financers, cada vegada més 
sofisticats i complexos, que apareixen en els mercats, i que els bancs han 
d'adoptar o subcontractar per satisfer les demandes d'uns clients cada dia 
més informats i exigents, en especial els clients molt adinerats. 

-La supervisió o control, mitjançant qüestionaris i qualificacions de l'FMI o del 
GAFI. 

- Les qualificacions d'organismes de notació internacional (Fitch-IBCA, Stan
dard & Poor's, Moody's) . 

Conclusions 

El sector financer és un dels pi lars de l'economia andorrana. Pel volum de ne
goci , per la qualitat del personal qualificat, per les tecnologies que utilitza o els 
serveis que subcontracta, però també per la contribució impositiva que paga al 
Govern o als comuns. Estretament lligat amb els altres sectors de l'economia 
per la natura mateixa del negoci, està subjecte a les variacions que té el mercat 
andorrà en els altres sectors, tant en el turisticocomercial com en l'immobiliari 
construcció. 

Ha sigut i és, sense cap mena de dubte, un dels motors del creixement de 
l'economia andorrana. 
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La seva activitat, abastament definida per la legislació vigent, tant nacional com 
també per algunes normes o convenis internacionals, té un potencial de des
envolupament molt important, però també limitat tant per aquest aspecte le
gislatiu com pel fet que la banca andorrana, per operar internacionalment, està 
confrontada a les normes i conven is internacionals, però també a la competèn
cia dels grans grups bancaris, amb molts mitjans tècnics, personal altament 
qualificat i amb les corresponents xarxes de clients. 

Raonablement, no es pot esperar captar un volum important de clientela llu
nyana, amb diner net, havent de competir amb centenars d'entitats molt més 
properes. El client tradicional vol conèixer el gestor del seu patrimoni , i les noves 
tecnologies que fan el món més petit també redueixen l'espai per a les entitats 
que són mil vegades més grans que les andorranes. I els estats vetllen perquè 
els diners dels seus ciutadans no eludeixin les seves obl igacions fi scals. 

La manera de fer banca moderna, amb l'aparició de nous productes financers 
cada dia més sofisticats, la volatilitat de les borses, els clients cada dia més 
informats i amb reaccions més imprevisibles i lligades a informació externa al 
seu banc, la competència de tots contra tots reduint marges per captar part del 
mercat, però assumint a vegades més riscos, són elements interns al sector 
que marquen límits a l'activitat bancària. 

I, per acabar, el sector financer andorrà ha de continuar essent un dels pilars 
de l'economia andorrana, aportant-hi tots els seus mitjans, financers, tècnics i 
humans (donant sortida professional a joves altament qualificats), i essent un 
sector amb una oferta de serveis del més alt nivell , aprofitant de la seva talla per 
donar un tracte el màxim de personalitzat i amb un alt valor afegit. 

Andorra, com a plaça financera i sector punter de l'economia, només s'ha de 
posar els límits definits per la seva legislació interna i el respecte de les normes 
i convenis internacionals signats i desitjar la seva exclusió de les llistes de pa
rad isos fiscals. 

Antoni Armengol i Aleix 
Llicenciat en lletres i en ciències polítiques i director general de l'Associació de 

Bancs Andorrans (ABA) i exministre de Treball i d'Assumptes Exteriors 
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CLOENDA 

' Angels Mach i Buch 

En el decurs de tota aquesta 17a Diada Andorrana ha quedat palesa la preocu

pació que suposa estar arribant a un llindar de creixement que el país no pugui 
assumir. De fet, pel que els diferents especialistes ens han estat explicant al 

llarg de la jornada, es pot concloure que és una situació que afecta tres factors 

que cal que estiguin en equi libri dinàmic i harmònic, que requereixen per tant 

un esforç individual i col·lectiu. Aquests són, d'un costat, els habitants del país, 
que hi desitgen viure amb qualitat de vida, amb feina i habitatges dignes i en un 
entorn natural curós; d 'un altre costat, els propietaris i els empresaris, que han 
d'obtenir beneficis de la seva activitat, però sense que arribin a tenir data de 
caducitat en el temps, i finalment les institucions, que han d'organitzar i regla

mentar la vida del país amb tota cura perquè tingui la continuïtat que cal. 

Si volíem tenir un país de natura salvatge, ja hem fet tard , perquè en els darrers 
decennis el país s'ha encaminat cap a un altre aspecte. Ara mateix, els nuclis 
habitats són més similars a les grans ciutats que als poblets petits d'alta munta
nya, i això en si no és negatiu , perquè també hi ha altres contrapart ides en ser
veis, però hem de ser conscients que s'ha de planificar fins a quins límits es pot 
assumir el desenvolupament, abans que no hi haguem fet tard, i ser conscients 
que tots hi hem de col· laborar perquè en aquest triangle de factors implicats 
de què parlàvem anteriorment, i com en tots els triangles, la suma dels ang les 
sempre ha de fer 180 graus; si un s'obre més, els altres han de disminui r. 

I per no allargar-nos més, passem a agrair la seva tasca als diferents col
laboradors que fan que es pugui dur a terme amb èxit la Diada Andorrana en 
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aquest marc universitari de trobada de la UCE abans de donar per final itzada 
la Diada d'enguany. En primer lloc, volem agrair als ponents l'esforç de pre
paració i presentació de les seves ponències i el seu desplaçament a Prada 
de Conflent. Som conscients que ser concrets i ajustar-se al temps estipulat 
encara ho fa més difícil , i a més a més els agraïm doblement que ens hagin 
lliurat el seu text amb tanta rap idesa la major part d'ells. El tema de la Diada 
Andorrana, que s'escu ll en l'assemblea de socis, es tria per criteris d'actualitat, 
d'interès general , d' implicació en el país i d'abast ampli, i aquest d'enguany ha 
respost totalment a les expectatives previstes. Els ponents han sabut posar els 
seus coneixements i experiència al nivell del públic de manera molt enriquidora 
per tal d'obtenir una imatge aprofundida i global de la situació actual, que ens 
ha conduït a un debat en què una trentena de preguntes i comentari s, tot i la 
limitació de temps, donen fe de l'interès suscitat. 

Així mateix, vagi també el nostre agraïment al Ministeri d'Educació, Cultura, 
Joventut i Esports per, d'una part, l'ajut del Departament de Cultura, que ens 
permet dur a terme l'organització de la Diada Andorrana; d'altra part, al De
partament d'Educació, que fa arribar la col·laboració econòmica del Govern 
d'Andorra per al funcionament general de la Universitat Catalana d'Estiu i que 
reverteix en ajuts per a estudiants d'Andorra, de totes les edats, per a les ins
cripcions als cursos de la UCE, i que aquest any s'han concretat en cinc places 
per a estudiants del país i dues places per a estudiants del lectorat de català 
de la Universitat Carol ina de Praga, que els reservem com ja és tradició en els 
darrers anys. Més endavant tots ells ens expliquen, en un comentari escrit, les 
seves impressions de la seva estada a la UCE. Manifestem aquest agr<il'ment 
també en nom de la Fundació UCE, en la qual la SAC consta com a patró. 

Volem reconèixer molt especialment el suport d'Andbanc Grup Agrlcol Reig 
que, per onzena vegada, patrocina la publicació de la Diada Andorrana fent 
transcendir en el temps les ponències presentades i mostrant la seva sensibi
litat per difondre els temes d'interès per al país . El llibre contindrà tots el textos 
presentats, mentre que les cintes enregistrades amb els debats es dipositaran 
a l'Arxiu Històric Nacional, com és habitual , on podran ser consultades. 

Un agraïment especial als amics dels mitjans de comunicació, que fan l'es
forç de desplaçar-se a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Confl ent per 
informar el país de tot el que es debat a la Diada Andorrana i als altres actes 
en què intervenen personal itats d'Andorra, com a la taula rodona «Entitats de 
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país per al país>> sobre entitats cíviques, on intervingué el president del Centre 
de la Cultura Catalana, Àlvar Val ls, i a l'acte de cloenda de la XXXVI edició de 
la UCE: «L'Euroregió Pirineus-Mediterrània", on hi hagué la participació del cap 
de Govern, senyor Marc Forné, junt amb els presidents de Catalunya i d'Aragó 
i els presidents dels Consells Regionals del Llenguadoc-Rosselló, Aquitània i 
Migdia-Pirineus. 

És una satisfacció que, a vegades, decisions preses en la Diada Andorrana 
cristal·litzin en altres actes posteriors, i aquest ha estat el cas de les Troba
des Culturals Pirinenques que van sorgir complementàriament a la 16a Diada 
Andorrana en què es va debatre la relació del nostre país amb els seus veïns 
del sud i que es preveuen dur a terme a l'octubre del 2004 a Andorra, essent 
un acte anual i itinerant, convocat per tres entitats (Col·lectiu Pirineus Cultural, 
Institut d'Estudis Ceretans i SAC) interessades a ampliar la relació entre elles i 
amb d'altres en el futur. 

Finalment, tan sols ens resta agrair la seva participació a tots els presents, que 
han estat pacientment escoltant, comentant, debatent i aprenent durant tota la 
jornada sobre aspectes del país que potser desconeixien, desitjant que un cop 
digerida la informació ens permeti a tots trobar l'equilibri necessari per conduir 
el nostre país al llindar escaient. 

I invitar-vos a la i Ba edició de la Diada Andorrana en la que serà la XXXVII UCE 
a Prada de Conflent. Moltes gràcies a tots. 
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Àngels Mach i Buch 
Presidenta de la SAC 
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PARTICIPANTS A LA 17A DIADA ANDORRANA A 
LA XXXVI UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

Nom i cognoms Professió Lloc de residència 

Olga Aleix i Font Professora EGB Escaldes-Engordany 

Josep Antequera i Baiget Biòleg Cat. Unesco, UPC 

Antoni Armengol i Aleix Director ABA Andorra la Vella 

Pavl ina Baslova Estudiant Univ.Carolina Sokolov (Rep.Txeca) 

Josep Manuel Barea i Gimeno Farmacèutic Burjassot 

Anna Barros Enginyera Sant Julià de Lòria 

Xavier Beal i Vilaginés Enginyer Escaldes-Engordany 

Joan Becat Institut Francocatalà Transfronterer Perpinyà 

Marta Blanco i Garcia Arquitecte Andorra la Vel la 

Maite Bourgeaud i lza Advocat Andorra la Vella 

Josep Maria Cabanes i Dalmau Ministre d'Interior Andorra la Vella 

Josep Maria Cabanes i Foix Estudiant A ixi rival I 

Marc Cabanes i Foix Estudiant Aixirivall 

Lluïsa Casas i Grimaldos C. Cultura Canillo 

Montserrat Cases Càtedra Unesco 

Dolors Entor i Pujol Banca Can illo 

Josep Escaler i Penella Enginyer La Massana 

Joan Albert Farré i Santuré Advocat Sant Julià de Lòria 

Diana Figueras i Nieto Docent Escaldes-Engordany 

Meritxell Fiter i Vilajoana Metge Sant Julià de Lòria 

Marta Fonolleda i Riberaygua Estudiant Pal 

lmma Foix i Sinfreu Comptable Sant Julià de Lòria 

Agustí Font i Gonzàlez Comerç Escaldes-Engordany 

Fernando Galindo Fotoperiodista La Seu d'Urgell 

Francesc Garcia Principal de Col·legi Andorra 

Patrícia Garcia Periodista RTVASA Andorra la Vella 

Patrick Garcia i Ricart Arquitecte Anyós 

Joan Garriga i Mussolas L. lletres i comerciant jubi lat Arinsal 

Josep Maria Goicoechea i Utril lo Metge Sant Julià de Lòria 

Ferran Goya i Rodríguez de Castro Enginyer La Massana 

Eric Jover i Comas Químic Escaldes-Engordany 

Tony Lara Fotoperiodista El Periòdic Andorra 

Isabel Lozano i Muñoz Recursos Humans Anyós 

Àngels Mach i Buch Farmacèutica Can illo 

Lydia Magallon i Font Mestra Escaldes-Engordany 
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Nom i cognoms 

Maria Martí 

Júlia Martínez- lllescas 

Montserrat Mases i Coberó 

Elena Minguell i Vilana 

Marina Mir 

Cl iment Miró i Tuset 

Joan Francesc Montané i Debiais 

Marc Montserrat i Solé 

Dolors Moreno 

Lluís Morera i Pascual 

Sergi Nadal i Gabas 

M. Cinta Pallé i Al is 

Jordi Pasques i Canut 

Mònica Pérez i Barcia 

Julià Pol i Pedrós 

Antoni Pol i Solé 

Ester Pons i Ricart 

M• José Puigsubirà i Groslimond 

Anna Riberaygua i Montagut 

Antoni Riestra i Gonzàlez de Ubieta 

Albert Refart 

Ramon Reguant i Aleix 

Jordi Rocamora i Martí 

Joan-Carles Rodríguez i Miñana 

Rebeca Roger i Lozano 

Montse Ronchera 

Ramon Rossel l i Mas 

Jaume Sabater i Rovira 

Ester Segura 

Marina Semtchenko 

Toni Solanel les i Mollar 

Joaquima Sol i Ordis 

Ramona Solé i Vi lella 

Albert Torres i Babol 

M. Rosa Vilag inés 

Professió 

Dtora. Fund. Julià Reig 

Metgessa 

Geòloga 

Diplomat Turisme 

Biòloga 

Administratiu 

Hoteler 

Estudiant 

Redactora Diari d'Andorra 

Gravador 

Funcionari 

Directora Escola Andorrana 

Escriptor 

Analista financer 

Estudiant 

Arquitecte 

Periodista El Periòdic 

Economista i llda. en dret 

Ll ibretera 

Professor 

RTVASA 

Apare llador 

Estudiant 

Notari 

Estudiant 

Consultora 

Comerciant 

Banca 

Fundació Julià Reig 

Estudiant Univ. Carolina 

Periodista 

Economista 

Mestra 

Banca 

Mestressa de casa 

17a Diada anc/arrana a Ja UCE: Els llinda rs òptims del creixement andorrà 

Lloc de residència 

Sant Julià de Lòria 

Canillo 

Escaldes-Engordany 

En camp 

Barcelona 

Andorra la Vella 

Escaldes-Engordany 

Andorra la Vella 

Andorra la Vella 

Encamp 

Andorra la Vella 

Encamp 

Oliana 

La Massana 

Andorra la Vella 

Cani llo 

Andorra la Vella 

Encamp 

Pal 

Andorra la Vel la 

Escaldes-Engordany 

Escaldes-Engordany 

Escaldes-Engordany 

Sispony 

Any ós 

Encamp 

Ordino 

Andorra 

Escaldes-Engordany 

Cheliabinsk (Rússia) 

Santa Coloma 

La Massana 

Andorra la Vel la 

Cani llo 

Escaldes-Engordany 
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PROGRAMA 

XXXVI Universitat 
Catalana d'Estiu. 

Prada de Conflent 

Dissabte 21 d·agosr 
del2004. 
al liceu Renouvier 
(ctra. de Catllà). 

Organitzada 
per la Societat 
Andorrana 
de Ciències. 

270 

17a Diada Andorrana a la UCE Catalana d'Estiu 

Els llindars òptims del creixement andorrà 
Programa matí (de les 9.30 hores a les 13 .00 hores) 

Presentació 

Les polítiques de creixement de Segle 21 
Lluís Quillacq i Albages, farmacèutic i vicepresident del comitè executiu de Segle 21 . 

Els escolars com a referent poblacional i qualitat d'ensenyament 
Maria Cinta Pallé i Alís , ensenyant i directora del Departament de l'Escola Andorrana. 

La disponibilitat de recursos energètics: l'electricitat 
Martí Salvans i Abetlla, director administratiu i financer de FEDA 

Presentí futur de la CASS 
Joaquima Sol i Orbis, economista i directora general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 

Principis programàtics en temàtica ambiental del Centre Demòcrata Andorrà per un bon 
ordenament i creixement del país 
Antoni Riestra i Gonzàlez de Ubieta, bioquímic, professor de secundària a l'i nstitut Janer i coordinador 
del comitè local d'Andorra la Ve ll a del Centre Demòcrata Andorrà. 

La norma constitucional i la sostenibilitat 
Maite Bourgeaud i lza, advocat i degana del Col ·legi d'Advocats d'Andorra. 

Estadístiques i perspectives de futur del turisme a Andorra 
Sergi Nadal i Gabas, director del Departament de Turisme del Ministeri de la Presidència i Turisme. 

Sostenibilitat i creixement al Pirineu. Quins són els limits d'Andorra? 
Anna Riberaygua i Montagut, llibretera i presidenta de l'ADN. 

Hi ha límits al creixement econòmic? 
Maria Josep Puigsubirà i Groslimond, economista, ll icenciada en dret i presidenta del Cercle d'Economia 
d'Andorra. 

El sistema sanitari, quins límits? 
Josep M. Goicoechea i Utrillo, metge, exdirector de divisió de l'OMS i exministre de Salut i Benestar. 

El creixement insostenible 
Patrick Garcia i Ricart, arquitecte, parlamentari i president de Renovació Democràtica. 

Els llindars òptims de població i immigració 
Josep Maria Cabanes i Dalmau. bancari i ministre de justícia i Interior. 

Salutació del rector 

Debat 

Universitat Ca talana d'Estiu 2004 



Patrocinada per: 

Govern d'Andorra 
Minincri d'Educació, 

Cultura, Jovcntm i Etpon:s 

Programa tarda (de les 15.00 hores a les 18.00 hores) 

Els dèficits de la infrae structura civil pública 
Xavier Beal i Vi laginés, enginyer i vicepresident de l Col·legi d'Enginyers Superiors d'Andorra. 

Riscos naturals i creixe ment 
Montserrat Mases i Coberó, doctora en geologia i directora del C REC IT. 

La capacitat del sector hoteler i excursionistes i visitants 
Xavier Palau i Solsona, hote ler i president de la Unió Hotelera. 

Els dominis esquiable s i e l seu futur 
Marta Rotés i Pardo, directora d'Ski Andorra. 

El transport i la seva incidè ncia 
Eron Estany i Vidal , enginyer de camins , canals i ports i director de l Ministe ri d'Economia i Ramon 
Reguant i Aleix, aparellador i sotsdirecto r del Mi nisteri d' Economia 

El desenvolupament de la sostenibilitat a Andorra 
Maria Martí i Cañellas, di rectora de la Fundació Reig. 

Andorra, la Cerdanya i l'Alt U rgell . Aspectes territorials i ambie ntals que comprometen 
seriosame nt la qualitat de vida 
Ramon Ganyet i Solé, enginye r de camins, canals i ports. 

Les alternatives al cre ixe ment actual dels Verds 
Isabel Lozano i Muñoz, direct iu de recursos humans i presidenta del partit dels Verds. 

Les alternatives d'Andorra i e ls plans d 'urbanisme 
Josep Escaler i Planell a, enginye r de camins, canals i ports i director del Min isteri d'Ordenament Territo ri al. 

La sostenibilitat social 
Agust í Font i Gonzàlez, forner, expresident de Càritas i exministre de Treball i Benestar Social. 

Les polítiques de creixement del Partit Socialdemòcrata. El rol de l'Estat en el canvi de 
model de creixement 
Ferran Goya i Rodríguez de Castro, enginyer agrònom, membre del Comitè Directiu del PS i coordinador 
de la comissió de treball de polltica te rritorial, medi ambient, urbanisme i agricultura. 

Perspectives de racionalització de creixement a Andorra 
Joan Albert Farré i Santuré, advocat. conseller general {PLA) i president de la Comissió Legislativa d' Interior. 

El món de les finances, mínims i màxims 
Antoni Armengol i Aleix, ll icenciat en ll etres i en ciències polítiques i director general de l'Associació de 
Bancs Andorrans {ABA) i exminist re de Treball i d'Assumptes Exteriors. 

De bat 

Cloe nda 
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PROGRAMA 

XXXVI 
UNÍVfR5iTAT 

CATALANA 
JJISTíU 
Q) 11/f ~ 

')¡" er 

Liceu Renouvier 

Prada (Conflent) 

del 15 al 25 d 'agost 

jornades científiques i professionals 

«El compromis del 
cooperativisme amb la 
nació catalana » 
Ho organitza: Fundac1ó Roca 1 Galès 

El cooperativisme. per defini

ció. no ha estat mai una opció 
econòmica només. El seu nucli 

sempre ha estat constituït per 

una relació humana, social. I 
aquesta relació, a casa nostra. 

ha arribat sempre a la dimen

sió col·lectiva. Sovint la vida 
d'una població-és a dir, la de 
les families que la constituei

xen-ha girat. i g1ra encara. a 
l'entorn d'una cooperativa. El 

te1xi t associacionista que avu1 

constitueix Ca talunya, els 
Països Catalans, i que ha man

tingut l'essència del nostre 

païs fins i tot durant les èpo
ques més dures, sempre ha 
t1ngut el cooperativisme entre 

els seus components. 

«Els llindars òptims del 
creixement andorrà» 
Ho organitza: Soctetat Andorrana de 
C1ènetes 
Ho patrocinen: Ministeri d'Educació, 
Cultura, Joventut i Esports 1 Andbanc 
(Grup Agrícol Reig) 

matí 
de 2/4 de 1 O a la 1 del migdia 

Presentació 

Les polítiques de 
creixement del segle XXI 
per Lluís Outllacq i Al bages. 
farmacèutic i vtcepres1dent del comitè 
executiu del Segle 21 

El s escola rs com a 
referent poblacional i 
qualitat d'e nsenyament 
per Maria Cinta Pallé i Alis, ense
nyant i directora del departament de 
l'Escola Andorrana 

La di sponibilitat de 
recursos energètics: 
l'e le ctricitat 
per Martí Salvans i Abctlla, director 
administratiu i financer de FEDA 

Present i futur de la CASS 
per Joaquima Sol i Orbis, econom1sla 
i directora general de la Ca1xa 
Andorrana de Seguretat Social 
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jornades cientifiques i professionals 

Principis programàtics en 
temàtica ambienta l del 
Centre Demòcrata 
Andorrà per a un bon 
ordenament i c reixement 
del país 
per Antoni Riestra i Gonzàlez de 
U biela, bioquímic, professor de 
secundària a l'institu\Janer i coordi
nador del comitè local d'Andorra la 
Vella del Centre Demòcrata Andorrà 

La norma constituciona l i 
la sostenibilitat 
per Ma1te Bourgeaud i lza, advocada i 
degana del Col·legi d'Advocals 
d'Andorra 

Estadístiques i 
perspectives d e futur del 
turisme a Andorra 
per Serg i Nadal i Gabas. director del 
Departament de Turisme del ministeri 
de la Presidència i Turi sme 

Sostenibilitat i 
c reixe m ent al Pi rineu . 
Quins són e ls límits 
d 'Andorra? 
per Anna Riberaygua i Montagut, lli
bretera i presidenta de l'ADN 

Hi h a límits al creixement 
econòmic? 
per Maria Josep Puigsubira i 
Groslimond. economista. llicenc1ada 
en dret i pres1denta del Cercle 
d'Economta d'Andorra 

Quins limits t é el sistema 
sanitari? 
per Josep M. Goicoechea i Utrillo, 
metge, exdirector de d~is iò de l'OMS 
1 exministre de Salut i Benestar 

El creixement 
insostenible 
per Patrick Garcia i Ricar!, arquitecte, 
parlamentari i president de Renovació 
Democràtica 

Els llindars òptims d e 
població i immigració 
per Josep M. Cabanes i Da lmau, ban
quer 1 ministre de Justícia 1 lntenor 

Salutació del rector 

Debat 

tarda 
de les 3 a les 6 de la tarda 

Els dèficits de la 
infraestructura civil 
pública 
per Xavier Bea I i Vilaginés, enginyer i 
vicepresident del CoJ·Iegi d'Enginyers 
Superiors d'Andorra 

Riscos naturals i 
creixement 
per Montserrat Ma ses i Ca beró. 
doctora en geologia i directora del 
CRECIT 

La capacitat del sector 
hoteler i excursionistes i 
v isitants 
per Xav1er Palau i Solsona. hoteler 1 

pres1dent de la Unió Hotelera 

jornades científiques i professionals 

El s dominis esquiables i 
el seu futur 
per Marta Rotés i Pardo, directora de 
Ski Andorra 

El transport i la seva 
incidència 
per Eron Estany i Vidal, enginyer de 
camins, canals i ports i director del 
ministeri d'Economia 

El desenvolupament de la 
sostenibilitat a Andorra 
per Maria Mart! i Cañellas, directora 
de la fundació Reig 

Andorra , la Cerdanya i 
PAit Urgell : aspectes 
territorials i ambientals 
que en comprometen 
seriosament la qualitat 
de vida 
per Ramon Ganyet i Solé, enginyer de 
camins, canals i ports 

Les alternatives al 
creixement actual dels 
verds 
per Isabel Lozano i Muñoz, directiva 
de recursos humans i presidenta del 
partit dels Verds 

Les alternatives 
d 'Andorra i e ls plans 
d 'urbanism e 
per Josep Escaler i Planella, enginyer 
de camins, canals i ports i director 
del ministeri d'Ordenament Territorial 

La sostenibilitat social 
Agusti Font i Gonzi'l!ez, forner, expre
sident de Càritas i exministre de 
Treball i Benestar Social 

Les polítiques de 
creixement del Partit 
Socialdemòcrata. El 
paper de l 'Estat en el 
canvi de model de 
creixement 
per ferran Goya i Rodríguez de 
Castro, enginyer agrònom, membre 
del Comitè Directiu del PS i coordi
nador de la comissió de treball de 
política territorial , medi ambient. 
urbanisme i agricultura 

Perspectives de 
racionalització de 
creixement a Andorra 
per Joan Albert farré i Santuré, advo
cat. conseller general (PLA) i presi
dent de la Comissió Leg islativa 
d'Interior 

El món de les finances : 
mínims i m àxim s 
per Antoni Armengol i Aleix, ll icenciat 
en lletres i en ciències polltiques i 
director general de l'Associació de 
Bancs Andorrans (ABA) i exministre 
de Treball i d'Assumptes Exteriors 

Debat 
Cloenda 

64 XXXVI univPt~;it,t catalana d'estiu 
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RECULL DE PREMSA 

TROBADES 

Els llindars del 
creixement 
centraran la 
propera diada 
a Prada 

La di ada d ' Andorra a la 
Universitat Catalana d 'Estiu 
que se ce lebrarà l'agost vi 
nent a Prada de Conflent ver
sarà sobre Els llindars òptims 
del creixement andorrà. Així 
ho va anunciar ahi r el presi
dent de la Societat Andorrana 
de Ciències (SAC), Antoni 
Pol. El màxim responsable de 
l'entitat que organitza la dia
da va explicar que s' in ten tarà 
fer casar una visió global en
tre tots els ponents, una vin
tena, per mirar de xifrar quin 
és el límit recomanable d' ha
bitants al Principat d' Andorra 
a partir dels recursos de ls 
quals es disposa. Pol va afir
mar que "és un repte que te
nim". 

31 de gener de 2004 

Una vintena de ponents debatran 
a Prada els llindars del creixement 
I La SAC presenta el llibre de les conferències de l'última Diada 
T. P. a Prada dc Connc nt el 2 1 d 'a- A més, Pol , el president 

d'Andbanc , Manel Cerqueda , i 
el ministre d'Educació, Cuhuru, 
Joventut i Esports, Xavier Mon
tanC, van presentar el ll ibre amb 
les ponències Andorra i els :reus 
Verns del Sud, pronunc iades en 
l'última Diada. Andbanc patro
cina els 2.000 exemplars. 

Escaldes-Engordany gost vi nent, segons va anunciar 
ahir el president de la Societat 

Una vintena de con feren - Andorrana de Ciències (SAC). 
ciants debatran Els 1/md"rs Vp- Antoni Pol va explicar que la 
tims del creiument andorrà en Diada tractarà la sostenibili tat 
el vessant poblacional en la Dia- d'Andorra depe nent dels recur
da andorrana a Ja Universitat sos, el model i e ls referents so
Catalana d'Est iu, que tindrà lloc cials o et:onòmics del pa is. 

19 de març de 2004 
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Editorial 

Sostenibilitat i futur 
Sostenibilitat és la parau la - i concepte- que sembla repeti r- condiciona no només els es tats del (i amb) benestar, sinó les 
se més; es correspon a la preocupació ben fonamentada i bà- possibi li tats de superv ivència de la resta. Andorra no n'és 
sica davant el que sembla una profunda crisi, no només de una excepció, i aq uí la preocupació hauria de ser -en alguns 
valors, de la societat actual més desenvolupada, d'a llò que casos ja és- accentuada, per la dimensió i la fragilitat del 
anomenem e l primer món. Paraula i concepte van també, país davant e ls gegants que ens envo lten. Quan el monocon
inevi tablement, lligats a l fu tur. Perquè el que s' ha d'acon- reu del turi sme va de ba ixa, aquí i als llocs propers, quan 
seguir, en la defensa del sostenible, és que les generacions l'encaix en la Unió Europea ampl iada comença a limitar 
que ens succeiran no es tiobin amb un panorama de regres- també l'atract iu comercial i a replantejar alguns aspectes de 
sió i decadència. El futur sostenible és un objectiu que cada l' activitat financera, sens dubte és imprescindible aprofun
cop fan seu més persones, més entitats i, fins i tot, més insti- dir en les idees i exercitar al màxim la imaginació per garan
tuc ions i administracions públiques, dels més diversos co- tir la sostenibilitat, ambienta l i econòmica, d 'aquestes va lls. 
!ors polítics. Si inicialment es va aplicar sobretot a la neces- El fòrum recentment desenvolupat per la Fundació Reig, o 
s i tat de preservació mediambiental - dels elements, les la tria del tema per a la propera diada andorrana a la Univer
riqueses en matèries primeres, el clima, la fl ora i la fauna, si tat de Prada són unes bones mostres que la preocupació 
sense e ls quals també la v ida humana es faria inviable-, existeix. Cal sobretot e l més difícil: trobar solucions concre
l'abast de la sostenibilitat s' ha ampliat també al que sembla tes i eficaces per assegurar-nos un futur sostenible, sense 
a hores d 'ara el motor del món, una econom ia que no neces- quedar-nos en l'anàl isi de la situació de partida ni enl 'enun
s ita créixer constantment per no retrocedir, i a la vegada ciat de princ ipis abstractes que 'tothom pot compart ir. 

24 de juliol de 2004 

EDUCACIÓ 

La SAC dedicarà la diada de Prada 
a debatre sobre el creixement 
I La jornada se celebrarà el21 d'agost i reunirà 25 ponents 
O. M.. La Societat Andorrana de Cièn-
Esiifdes·"En""iordany --- cies (SAC) ha triat aquest tema 

perquê "ara ês el moment dc 
La diada andorrana a la Uni- plantejar-sc quina mena dc crci

versitat caLB.]ana d'estiu de Prada xcmcnt volem i si cal frenar-lo", 
dc ConOcnt està dedi ca da e n- va indicar ahir la presidenta dc 
guany als models dc creixement. l'entitat, Àngels Mach. 

24 de juliol de 2004 

La jornada sc celebrarà d 21 
d'agost i rew1iri 25 ponents que 
represcntcn"tots els partits poli
tics i també una bona mostra de 
la soc ietat civi l", va afegir 
Mach. La jo rnada està un any 
més patrocinada per Andbanc . 
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POLÍTICA 

El COA treballa per presentar el 
programa de les generals a l'agost 
I El partit farà una síntesi a Prada de les parts que ja ha enllestit I 
Redacció Ricstra, el partit ha enllestit la gramàtiques del CDA en temàti-
Andorra la Vella redacció en els àmbits dc creixe- ca ambfenra! per a 1111 bon orde

ment i urbanisme, medi ambient tltlmenl i crei:r:emenr del nostre 
El Centre Demòcrata Andor- i infracstmctures dc sanejament, país. La resta del progrnrna, així 

r:\ (COA) està treballant des del salut pública i legislació ambien- com Ja configuració de les llis
juny en l'elaboració del progra- taL El COA té la intenció de prc:- tes. es continuarà desenvolupant 
ma electoral. Segons va infor- scntar aquests resultats el 21 d'a- després dc l'estiu amb l'objectiu 
mar ahir el president del comi te gosi a la universi lat catalana, a que sigui aprovada pel partit du· 
local d'Andorra la Vella, Antoni Prada, amb el titol Bases pro- nul\ els mesos vinents. 

3 d'agost de 2004 

POLÍTICA 

El COA estudiarà que el nou fom 
incinerador passi a mans públiques 
I Insisteix en l'el iminació d'antenes de telefonia dels llocs cèntrics I 
Aedaet:ió llocs sensibles". Riestra toma a man: del 1985 i per això en pro-
AndOira la Vella reiterar la preocupació per la posen la modificació i adaptació 

insta·lació d'una nova antena al per a la legislatura vinent. El 
El president del comitè local costat del col·legi Janer i de COA també considera oportú 

del Centre Demòcrata Andorrà l'escola and orrana al mig de l e laborar un inventari nacional 
(COA) a _la cap¿tal, Antoni Ric~- barri residencial de Santa Colo- d'emissions contaminants 11 J' at-
tra, constdera que és molt pen- ma. En referència a la contami- mos fera amb Ja instauració ur-
l!ós que una instaHació com ara nació acústica, la formació ccn- gent d'una xarxa de control amb 
un fo rn incinerador sigui gestiu- trista considem desfasada In llei resultats públics. 
nada per mans privades i per 
això es compromet a estudiar la 
possibi li tat de "poder rescatar el 
nou forn incinerador d'Andorra 
la Vella dc les mans privades en 
què es troba. i fer-lo püblic com 
a ga rantia de transparènc ia i 
confi¡¡nça per al ciutadà". l'a· 
ral·lelame nt, el partit creu que 
cal apostar per In disminució i el 
reciclatge dels residus a fï dc re-
duir la incineració n la nova 
planta. Les iniciatives dels cen-
tri stes s'emmarquen dins del s 
principis programàtics dc temà-
tica ambiental que proposnran 
en ta campanya clcctomi vinent. 
En un comunicat, la fonnació sc 
cemracn lacomam innciódeto-
ta me na i fa referènc ia a l'at-
mosfèrica de tipus flsic, com ara 
la que desprenen "les ones elec-
tromagnètiques", per parlar del 
" rebuig de la societat civi l n 
acollir antenes dc telefonin en 
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Gran pantalla 
Josep Maria López Uavi 

Ficció i documentals com a colofó als 
debats de la Universitat catalana d'estiu 
I A més de les projeccions de nit, a les jornades a Prada de Conflent hi haurà un seguit de cursos sobre cinema I 

La tren! a-sisena edició de la 
Universitat cata lana d 'esti u 
(UCE) és a punt de començar al 
Lycée Renou vi er de Prada del 
Conflent. Serà des de diumenge, 
15 (e l primer Jectiuell6) fins al 
dimecres 25, amb la diada An
dorrana, la dissetena. el dissabte 
2 1. I, tal com hi ha estat des del 
pri mer any, un 1969 sota els 
efluvis del Maig del \ 968, el ci
nema hi tornarà a ser present. 

A l'àrea audiovisual, coordi
nada pel veterà professor Miqud 
Porter Moix, cated ràtic emèrit 
de-la Universitat de Barcelona, 
hi lindran lloc els cursos El cine
ma com o mitjà d'expre.ssiO en 
ple canvi. a cà rrec de l mateix 
Miquel Porter ; Llorenç Llobet, 
uno vida en ombres, a càrrec de 
Martí Martore ll , de la Universi
tat dc les 111es Balears; La recu
peració i el tractament del patri
moni cinematogràfic. n càrrec 
d'Encarnació Soler, de Cinema 
Rescar. i Introducció al fien· 
guatge cinematogràfic, a càrrec 
de Francesca Prats, de la Federa· 
ció Catalana de Cineclubs. Però 
per a una gran majoria d 'assis
tents a la UCE, gresquistes a 
banda o amb ells i tot, l'activitat 
de cada dia, acabat l'espectacle a 
la plaça del Poble i el concen. si 
n'hi ha hagut, corona passades 
les onze de la nit amb la projec
ció de cinema, des de fa forço 
anys a la pantalla del Lido de 
Prada. 

Des dels anys de la transició 
política a Espanya, Ics nits de la 
Universitat catalana d'estiu han 
volgut presentar als seus alum
nes i professors, procedents de 
les diverses comarques dels Pai
sos Catalans, d'Andorra, de 
l'Alguer i alguns de paisos i cul
tures llunyanes, una mostra del 
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Joel Joan I Jordi S!nchez, en un fotograma d'" Excuses ~ . 

Miquel Porter. Martí Martorell i Francesca Prats són 
alguns dels professors que impartiran els monogràfics 

que durant l"any s' havia produït 
o estrenat en ci nema que, del 
punt de vista cultural, pogués ser 
considerat i reconegut com a 
catal à. Ho justificava i ho sc· 
gueix justificant l' escassa difu
sió del cinema autòcton al llarg i 
a l' ample de les terres catalanes, 
molt més a l'exterior del Princi
pat de Catal unya, la Catalunya 
estricta. 

Edi ció rere ed ició pe rò, els 
darrers anys programar aquesta 
mostrn (la gestió de la qual va a 
càrrec de la Federació Catalana 
de Cineclubs) s'ha anat fent més 
dificil: pel limitat de la produc· 
ció autòctona. per la cada cop 
més migrada quantitat de títols 
amb trnces de ser catalans i que 
es roden en llengua catalana 
(atès que la majoria ho són en 
espanyol i alguns en angl ès) i, 
tot i que passant per sobre de la 
voluntat dels res ponsables de 
programar.version!' originalsens 
havíem avingut a passar-ne de 
doblades de l'original rodat en 
espanyol. per la negativa en al-
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Dia16 
Excuses, de Joel Joan, amb 
Joel Joan, Jordi Sànchez, Àgata 
Roca, Clara Segura 1 Jordi 
Banacolocha. 

Dia 17 
Dos capítols de la sène Dies de 
transició, de lVC: la revolta de 
les dones i la vaga de la!orsa. 

DialS 
Comboi 927, de Francesc 
Esaibano. Documental. TVC. 

Dia19 
La mort de ningü. L'enigma 
de Heinz Ches, de Joan Dolç. 
Documental. 

Dia20 
De nens, de Joaquim Jord~ . 
Dorunenta!. 

Dia21 
Caballé, més enllà de la 
música, d'Antoni A. Fané. 
Documental. 

Dia22 
Gala !Elena Dlmitrlevna 
Diakonova Gala ), de Sllvia 
Munt. Documental. 

Dia23 
Les mans buides , da Marc 
Recha, amb Olivier Gourmet, 
Eduardo Nonega, Jéremie 
L1ppmann, Eulàha Ramon i 
MireillePerrier. 

gun cas del productor o produc
tora a cedir-nc sense lloguer una 
còpia a Ja UCE, tal com ho han 
fet sempre tots els altres, pe r a 
una projecció no comercial d'ac· 
cés limitat a l'alumnat i profes
sorat de la universi ta t. Ha estat 
e l cas pel qual no s' hi podran 
veure A la ciutat o Mivols d'es
tiu. I és el motiu pe l qual (tal 
com l'any passat es va fer amb 
una TV-Movie) eng uany s' ha 
obert e l programa a dues ses
sions, bé que de primer interès, 
de documentals enregistrars per 
a la televisió 

En el vessant més positi u, es 
pod ran tenir les presències dc 
Joan Dolç i Carles Palau, direc
tor i productor res pecti vament 
de LA mort de ningü; Isona Pa· 
sola, coproductora de De nens; 
Albert Saba té, coproductor dc 
Cabal/i . més enllà de la mUsica; 
Sílvia Munt, directora de Gala; i 
Marc Rec ha , d ire cto r de Les 
mans buides. o a la sessió inau
gural i encaro per confi rmar, de 
Joe l Joan, di rec tor d'Excuses . 

277 



POLÍTICA 

El COA aposta per la 
creació d'abocadors per a 
runes d'obra al Principat 

El Centre Demòcrata Andor
rà (CD¡\) inclourà en el progra
ma electoral la proposta de "cre
ació d'abocadors per a runes dc 
titularitat i gestió pública" al 
Principat, amb l'objectiu de de
mostrar la capacitat d'autosufi
c iència andorrana i posar fi als 
abocaments iHegals al pafs, se
gons van infom1ar ahir en un co
municat. 

Pel que fa als residus "incò
modes o peri llosos" com ara Ics 
cendres i escòries, el partit apos
ta per l 'ampliació del conveni 
d'exportació amb França, a més 
del que existeix amb Espanya. 
D'aquesta manera s'evitari a 
caure en el que consideren una 
" dependència perillosa" amb un 
Unic pais,ja que "perqUestions 
tècniques i econòmiques" An
dorra no pot di sposar d'una 
planta per aquest tipus dc rcsi
dw.. 

Dins dc Ics propostes en ma
tèria mediambiental, la formació 
centrista creu que es necessària 
unn inversió destinada al condi
cionament dels abocadors que es 
troben clausurats o en fase de 
pròxim tancament per tnl que 
puguin funcionar "sense posar 
en perillin qualitat de les aigOes 
superficials i del subsòl". Pnn de 
la inversió hauria de des tinar-se 
també, a la repoblació vegetal de 
la zona amb treballs d'embelli
ment ja que, segons afinnen, en 
els origens molts dipòsits de re
sidus no "van ser contro lats, 
amb el consegüent risc per ala 
salm pUblica i el medi ambient" 
que aquest fet componava. 

El CDA també sol·licita que 
s'augmen tin "extraordinilria
ment''les mesures de control i 
les inspeccions permanents per 
tal de lluitar contra la prolifera
ció d'abocadors no autoritzats 
que actua lment es donen 11 !es 
muntanyes, rius i terrenys pri· 
vatsdelpais. 
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RELACIONS EXTERIORS 

Forné i Maragall es trobaran 
en la clausura de la 
Universitat catalana d'estiu 
Redacció 
Andorra la Vel-l' --

El cap de Govern, Marc 
Fomé. i el president de lo Gene
ralitat dc Cataluny!l, Pasqual 
Maragall, mantindran una breu 
trobada el 25 d'agost vinent en 
la clausura de la Universitat 
catalana d'estiu (UCE), que té 
lloc des d'avui a Prada de Con
flent. segons van confinnar ahir 
fnntsdcl'cxec utiu. 

De fet, l'acte de cloenda de la 
trenta-sisena edic ió de la UCE, 
que dedicarà la jornada de dis
subte ;¡ Andorm, es convertirà en 

un:~ mena de cimera sobre l'eu
roregió Pirineus-Medi terràniA 
que vol impulsar Mnragnl l, jn 
que s 'espera l'assistència del 
president aragonès, Marcel ina 
lglesias, així com els presiden\S 
dels conse lls regionals del Llen
guadoc- Rosselló, Georges Fre
che. d'Aquitània, Alain Roussel, 
i dc la regió Migdi a Pirineus, 
Martin Mal vy. En aquest sentit, 
d rector dc la UCE, Joandomè
ncc Ros, es va mostrarespcran
¡;at que la Lrobada se rveixi per 
impulsar una euroregió entre els 
territoris de l'antiga corona d'A
rugó i les regions frnncescs. 
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POLÍTICA 

El COA pensa anar tot sol a la llista 
nacional i pactar a les parròquies 

ToniSolanelles 
Andorra la Vella 

El ~·entimellf generali tzat en· 
trcelsmembresde!adirecciói 
altres components dc pes impor
tant del Centre Demòcrata An
dorrà (CDA), amb vista als co· 
micisgeneralsvineniS,ésqued 
partit ha dc confeccionar una 
llistanrscional en solitari i buscar 
pac tar amb altres formacions a 
Ics parròquies . Aquesta és "In 
posidó més inteHigent", segons 
les fonts consu ltades amb qut'= 
treba ll a Ja formació, que conti· 
nua avançant - ara s'ha pres uns 
dics dc vacances- en la con!Cc
ció dels eixos bàsics del fU1ur 
programa electoral, sobre el qual 
els nous màxims dirigents de la 
fom111ció centrista ja han afinnat 
ques'hauràdcpaniral'horad'i
niciarqualsevol conversa. 

Les fonts consultades han as
segurat que no hi ha hagut con-
1acte rormal amb cap dc les for
mncions que es tnn treballnnt 
amb vistn a les eleccions gene
rals vinents. Però que informal
ment si que hi ha converses, que 
no prendran un ca ràcter més 
fem1 fins a la tardor. També es 
preveu que sigui en aquesta èpo
ca quan es comencin a definir les 
persones que podrien encapçalar 
el projec!erl'abastnacional. l'er· 
què 13 hipòtesi de treball és que 
hi ha prougcm i prou capacitada 
per fer una llis ta nncional. Una 
altra cosa són Ics territorials, on 
la formació coixeja, sobretot en 
determinades parròquies, on el 
supon és molt minso. 

'"El més intel-ligent", segons 
les fonts. se ria buscar pactes a 
les parròquies, perquè en solitnri 
la fonnació té clar que no obtin
dria representació en cap d'elles 
El debat, llavors, seria pactar dc 
mnnera indiscriminada o homo· 
gènia. I les fonts consultades te
nen clar que el senti t majoritari, 
"sigui amb el PS, amb els libe-

Imatge del darrer congrés del COA. 

El partit demana que s'agiliti 
el pla de sanejament 

El COA considero que el tennini d"entre cinc i deu anys que 
el Govern ha donat per acabar !es obres del pla de sanejament 
de les aigües és excessivament llarg i proposa que els comuns i 
l'executiu es posin d'acord, que es busquin noves vies dc fi. 
nançament i que es construeixi un col· lector general i xarxes 
comuna ls en un tcnnini milxi rn dc cinc anys. En Ja seva base 
programàtica, el COA explica que, per fer-ho, "caldrà pnrlar 
rl'ecotaxes i, sob retot, dc corresponsabilitat fiscal per als 
comuns". Pel que fa les cannlit:wcions dels rius, considero que 
"maten el riu", donen mAla imatge amb vista al turisme i, a 
més. suposen la "variac ió incontrolada dc l'alçada d'aigua", ja 
que rliliculten la circulació normal dels aqüífers. 

rals o amb el Segle 21", és arr i- ria Cos3n i Robert Albós van ac
bar a una entesa amb la mateixa cedir als dos llocs principals de 
form:~c ió a tot arreu, per donar la direcció, el CDA ha anil\ tre
"una imatge d'uniformitat". Del ballnnt per reorganitzar-se de 
cont rar i, la coalició podria ser muncrn interna i començar a prc· 
contraproduent perquè "no que· parnr el terreny tot mirant les ge
duria seriós". Des que Josep Mu- nerals vinents. 
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El CDA vol que 
s'inspeccioni 
i es controli la 
qualitat de 
les aigües 

El Centre Demòcrata An
dorni {COA) cons idera que 
cal fer una "feina extraordi
m\ria d'inspecció i dc control 
dc la quali tat de les aigües" i 
que s'apliqui eficientment el 
Reglament d'aigües que data 
del \996, ja que aquesta és 
"u nn dc Ics nostres mancan
ces, ta nt a ni vel! dc xarxes 
públiques com privndes." Al 
text elabomt com a base pro
gramàtica per a les eleccions 
generals vinents també s'afe
geix que seria necessari ela
borar un pla estratègic nacio
nal que motivés els comuns a 
prc\'CUTC les neces.~ itats d'ai
gua que hi puguin haver. 
D'aquesta manera, s'evita
rien Ics "mesures de restric
ció d'aigua a Ics quals peri
llosament ens aboque m si 
continuem amb aquesta pràc
ti c:~ dc la improvisació dia a 
din". Per evitar haver de re
córrer a les restriccions, pro
posa que es controlin Ics no
ves urbani tzacions i que no 
s'autoritzi n sense planifica
ció prèvia "milers dc nous 
llits' ". En el text també es des
taca In imponimcia que u! que 
l'aigua del país sigui de qua
litat, ja que les filt rac ions 
d'aiguo contaminada poden 
afectar dipòsits o form desti
nuclc~ al consum humà. Per 
evi ta r aquestes situ¡1cions, 
proposa que-cs dotin els dipò
sits d'un "perlmctre de segu
retat que eviti possibles con
taminacions". 

A més, el grup proposa 
que incidi r sobre els consu
midors amb "campanyes 
d'educació i dc conscien
ciació" per aconseguir can 
viar-los l'hàbit de consum. 
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El CDA aposta 
per un pla de 
gestió forestal 
per protegir els 
boscos 

Antoni Rlestra. 

Amb la finalitat d'assolir 
una correcta conse rvació i 
aprofitament dels boscos, el 
Centre Dem òcrata Andorrà 
(COA) proposa, al text elabo
rat com a basc programàtica 
pe·r a les eleccions generals 
dc l'any vinent. l'establiment 
d'un pla de gestió forestal 
ai xí com un sistema de certi
ficació de la fusta que perme
ti aprofitar-la i exportar-la. 

1 és que pel coordinador 
del consell local de la capital 
de la formació centrista, An
toni Riestra, que exposarà 
dissabte que ve, a Prada, pan 
del treball elaborat pel partit 
en el more del dia d'Andorra 
dc la Universi tat Catalana 
d'Esti u, és necessari establir 
··un veri table sistema de vigi
lància nacional" que promo
gui a la vegada"! 'acció co
munal'' per assegurar el bon 
estat dc conservac ió dels bos
cos que permeti alhora pott!n
ciar-nc les mUltiples fun
cions. A ixi mateix, des del 
CO A s'aposta també per la 
declaració de la vall del Ma
driu com a bé d'interès cultu
ral i es considera que "se l'ha 
de dotard"un marc legal que 
en defineixi els seus usos i la 
seva prolecció" 
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UNIVERSITAT D'ESTIU 

Els assistents a la diada andorrana de l'any passat. 

La diada andorrana a Prada 
analitza avui quins han de 
ser els límits del creixement 

Els ponenls de la dissetena 
diada andorrana a la Uni versitat 
cata lana d 'estiu de Pra da dc 
Conflent analitzaran durant tot 
el dia d'avui, i des dels diferents 
vessants que representen, quins 
consideren que són els llindars 
òptims del creixement andorrà. 
Per dissetè any consecutiu la So· 
cietat Andorrana de Ciències 
(SAC) està present a Prada per 
debatre un tema d'actualitat na
c ional. Aquest any ha tocat el 
torn al model dc creixemen t. 
perquè. segons la presidenta de 
l'cntitat,ÀngelsMach, "creiem 
que és un moment òptim per 
parlar i tractar des dc diferents 
vcssantsaquesttcma'".Mach va 
assenyalar que el que van voler 
evit:u vasertenirnomésel ven
tall de visions polítiques i per 
aquest motiu "hi ha els po li tics 
però també experts de diferents 
àmbits". 

Enguany el programa el for
men 25 ponències. Com és habi
tualladiadaesdividiràenmatli 
tarda i després de cada torn es 
deixarà un espai de temps per
què els diversos participants pu-

gu in debatre les diferents idees 
plantejades. 

Representants dels diferents 
partits polítics compartiran taula 
al Liceu Rcnouvicr amb profcs
sionílls que parlaran dels llindars 
correctes decreixementen l'àm
bit educatiu, l'energètic, el turfs
tic,clmcdiambiental,el finan
cer, el de les infraestructures o el 
dc la seguretat social. 

Una altra entitat del país, el 

Àlvar Valls participa en 
una tilula rodona sobre les 
entitats que tJeballen en 

la difusió del català 

Cen tre dc la Cu ltura Catalana, 
participarà avui en una alt ra de 
les activitats que s'emmarquen 
en la Universitat d'estiu. El pre
si dent de! centre, Àlvar Valls, 
prendrà part també al Liceu 
Renouvier en una taula rodona 
que analitzara el paper de les 
diverses associacions que tre
ballen en la difusió de Ja llengua 
en tots els territoris de parla ca
talana. 
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Tribuna 
Claude Benet 

Als oients i ponents de la Universitat de Prada 
Sorpresa en llegir el Di ari 

d'Andorra del 19 d'agost! Em 
sobta l'article inti!Uiat: El CDA 
aposro per 1111 pla de gestió fo· 
resta! per protegir els boscos. 
Em sobta encara més quan lle
geixo que se rveix co m a base 
programàtica per 11 les properes 
eleccions generals d' aquest ma
teix partit, i em sorprèn, més en
cara, que ho presenti a la Uni 
versitat de Prada, una persona 
jove que sempre, fins ara, ha me
rescut la mevtlsimpatia i respec
te: Antoni Riestca. 

Ja que, to t i que la idea d'a
profitar la fusta dels boscos em 
sembla idònia, jo que precisa
ment visc en una casa de fusta i 
a prop d'un bosc, i la idea 
d'assolir una gestió corret:ta dels 
boscos m'encanta, em sorprèn 
que vingui promulgada per una 
partit que precisament està des
truint el bosc de Pili. 

Jo no sé, company Riestra, si 
darrerament has pujat a l'cst11ció 
dc Pal i has vist com està que
dant, però em costa creure que 
ho hagis fet, i si ho has fet, deus 
tenir una visió dc l11 gestió fore s
tal ben diferent de In dels que es
timem els boscos, muntanya i 
fusta. 

Jo no sé, company Ricstra, si 
t'has passejat pels voltants del 
poble d' Anyós i has obsc!Vnt les 
tales itales d'nrbres. 

M' imagino que prou deus sa
ber que les autoritats que ho han 
pennès, fomentat, impulsat, ba
tallant ferotgement co nt ra una 
part important d'opositors, entre 
el ls tots els ecologistes d'Andor
ra, són persones que formen part 
del teu grup politic: el COA! No 
ca l donar noms, ja els coneixes 
prou bé. 

Pennet-me que et digui, com
pany Riestra , que em sorprèn 
que una persona que jo crci11 
amb sensibil itat ecologisll1 pugui 
defensar aquest programa des 

d'unpartitquc,j ustamcnt,acaba 
de de mostrar que tant li fa la 
~ostenil'oili!llt d'Andorrn, e! bosc, 
la fusta, les muntanyes, els rius i 
el medi umbient. 

Company Riestra o no conei
xes els teus companys de gn1p o 
t ' has convertit en un demagog 
com els <IUC pul·lulen en la polí
tica mundial i local. 

Compt~ny Riestru havle m 
compartit algunes reunions quan 
juntament amb a ltres persones 
de scnsibi ltot ecologista, vàrem 
man ifestar-nos en con tra del 
forn in ciner!ldor. Em va com
plaure aleshores que fossis amb 
nosalt res. 

Em demano ara s i no va ser 
perquè el nou forn (com l'antic) 
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estt'lnpropdecasnteva. 
Company Ri es tra quan al

guns dc nosaltres vt'lrem conti
nuar la llui ta per oposar-nos a la 
construcció del telecabina de la 
Massana, per defensar, prec isa
ment, el bosc del Vedat, el bosc 
de Pn!. ja no estaves amb nosal
tres. M 'hauria agrad:1t que con
tinuessis la lluita. Vasdesaparèi-

Hauries estat l'interlocutor 
perfecte entre els de fensors de la 
natura dels quals, a ra voldri es 
defensar els colors. i els promo
tors del telecabina de Pal, el 
grup polltic al qual pertanys. Un 
repte valent que no vas assumir. 

A leshores si es va pa rlar de 
gestió del bosc. Am arribes fom 

dc temps i, sobretot, fora de !Ioc. 
Alguns membres del C OA, 

els massBncncs en particular, 
van treure les ungles i van ense
nyar Ics dents per dur a tcnne el 
seu projec te, incomplint regles 
de transparència democràtica, 
demanant i aconseguint fe r de
clarar d'interès pUblic un projec
te dubtós, portant, fins i tot, da
vant de In justicia els que massa 
fort van parlar, escriure, dubtar. 

Altres membres del C OA 
van, vàreu callar com ... 

Company Riestra q uan dius 
que "cal establir un sistema de 
vigilància nacional que promo
gui a la vegad::~l'acció comunal 
per assegurar el bon estat dc 
conservació dels boscos" jo et 
demano: " On eres quan els pro
motors del telecabina de la Mas
sana, el grup comunal al qual tu 
estàs afiliat, dest rul'en el bosc 
andorrà?" 

Company Riestra aquest fu
nest telecabina que s' ha volgut 
construir, contra vents i marees, 
declarat d'interès pUblic, mal
grat zones obscures, i fu tur im
probable ( només cal mirar cap 
al Funicamp), aquest telecabina 
el van impulsar els teus com
panys del COA! 

Company Riestra has vist 
quants arbres s 'han tall at per 
construir- lo? 

Arn sl que el bosc del Vedat 
peri ll a, que el bosc de Pal està 
cobert dc cicatrius. Què defensa 
aquest telecabina, el bosc o l'es
peculació immobiliària? 

Company Riestra com a eco
logista que em considero aprecio 
les teves parau les en defensa del 
bosc andorrà , pe rò només tin
dran valori ucceptaciósi les dius 
a títol persona l o des d'un altre 
partit polític. 

Company Riestra seria molt 
trist que persones joves, perso
nes de la teva generació viatgin 
amb companys que declaren de-

fensar assumptes que en el pas
sat immmediat s'han passat pel 
forro. 

El COA no pot, ara, presentl1r 
un pla de gestió forestal. Ens pot 
parlar de moltes coses. el creu
rem. o no el creurem, però d'ai
xò, no! 

Company Riestra al meu en
tendre tot no s' hi val en politica, 
encara menys per intentar gua
nyar unes eleccions. El CDA no 
pot parlar de medi ambient i si tu 
ho fas, molt bé, però desmarcat 
d'ells. 

Company Riestra demana als 
estudiosos de Ja Universitat 
d'est iu de Prada que vinguin 3 

fe r un tomb per Andorra, a veu
re, més enllà de paraules i pro
jectes, quina és la realitat in situ 
de la vostra gestió forestal, quina 
és la realitat de Pal. 

Hem de defugir aquesta de
magógia i cinisme que caracte
ritza la politica nacional i inter
nacional, aquesta polltica on es 
pot dir qualsevol cosa i fer el 
contrari. 

Bush no ens pot parlar dc pau 
ni de llibertat. 

Aznar no ens pot pnrlar de 
transparència ni dc democràcia. 

El Partit Liberal Andorrà no 
ens pot parlar de sosten ibili tat i 
encara menys crear e l Centre 
Andorra Sostenible. 

El C OA no ens pot parlar dc 
gestió forestal ni dd bosc undor
rn. 

Durant el perlode del primer 
xoc petrolier, cap 11 lh\ als ja llu
nyans anys setanta, Ray mond 
Barn~ , anti c primer minis tre 
francès, va dir: " Hem de pnrar 
de prendre els electors per imbè
cils.' ' Passen els anys i la dema
gogin i el cinisme encara impe-

"'"· El món necessi ta persones 
coherents, persones que diguin 
el que fan i que facin el que 
diuen. 

Universitat Catalana d'Estiu 2004 
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Polítics i tècnics alerten de 
la saturació del model de país 
Els participants demanen amb urgència actuacions per aturar el "desgavell" 
CASS Joaquima Sol 
reitera que cal apujar 
les cotitzacions aviat 
per garantir la viabilitat 
de Ja parapública 

TURISME La Unió 
Hotelera no es creu les 
xifres "desorbitades" 
que fa públiques el 
departament del Govern 

Polítics i tècnics coincidien a 
alenar ala universitat de Prada 
de la sa tur<~ció de l'actual model 
dc pais i demanaven actuacions 
urgents pe r posar fi :d que un 
de ls po nen ts va q ual ificar de 
"dcsguvcll". Joaqui ma Sol insis
ti a que cu l augme ntar Ics cotit
zac ions per garant ir el futur de 
la CASS. D'altm banda, la Unió 
l-lotelera manifestava que no es 
creu Ics xifres "desorbitades" de 
turistes que fa pUbli9ucs el Go-
vern. PAGINES 31 4 Assistents a una de les taules rodones durant la Diada d'Andorra a Prada. 
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DIADA ANDORRANA A PRADA 

H L'interrogant plante;at per la Societat Andorrana de Ciències sobre fins. on pot créixer de ~anera global i sostenible el Principat no ~ va obtenir una resposta clara, pero SJ que va obtemr un contundent av1s el fet que el carni dut lm s ara amba allmal. 

Polítics i tècnics alerten de l'elevat risc 
de saturació de l'actual model de país 
Toni Solanelles I Dolors Moreno 
Prada de Confien! 

L 'int~rrogant de saber fins on 
pot créixe r el Principat es va 
quedar sense aclarir. El que si 
qucvaqucdarclarahiraPrada 
dc Conflent, però, és que l'acltml 
model unllorrd, si és que existeix 
com a tal, corre un ah risc de sa
turació a curt i mitjà term ini. I 
encara mês. en alguns aspectes 
-com ara en la xarxa viària. que 
toca a 3.3 quilòmetres per cada 
mil habitants- ja s' ha superat el 
llindar més extremament reco
manable. Una vintena llarga dc 
ponents (entre els quals una ma
joria de qualifical.s tècnics dc di
H:rsos àmbi ls i una representa
ció polltica encapça lada pel 
ministre d'Interior, Josep Maria 
rubun~:s) ll íl!l an:1 li1zar ahir a la 
Diadn andorrana, emmarcada a 
la Universitat catalana d'estiu, 
quins serien els limits recomana
ble~ del creixement global del 
pais Elfúmós debat de la sostc
nibilitat. 

L'arquitecte, conseller gcnc· 
ral del Grup Mixt i president de 
Renovació Democràtica (RD). 
PatrickGarcia,vaserpmuexpli· 
cit nomes d'entrada. La seva 
aportació p,:1nia de la base que a 
Andorra "el creixement ês insos· 
teniblc". Garcia va Sé! r moh con
tundentment contrari al "model 
especulatiu que sembla que sigui 
elqueú ltimamentfunciona"iva 
lrunentar alguns dels aspectes de 
la Llei del sòl. Pel parlamentari 
d'RD. "ara és el moment que els 
andorrans treballin per Andorra, 
perquè fins ara Andorra ha tre
ballat pels ondomns". El repre
se ntant del COA , Antoni Rie s
Ira, 11uc va ex posar les línie s 
mcstresenmatèriaambientaldel 
futur programa electoral del seu 
partit, també va criticar amb du
resa la marxa del Principat. La 
presidenta dels Verds, Isabel Lo-
7,.ano, va deixar clar que ''Andor· 
raencam resta moh lluny de ser 
soc ialment justa, ecològicament 
soste nible i democràticament 
participativa". Ferran Goya va 
exposar la visió del Partit Social
demòcnta (PS) en dir que "el 
desori i el desgavell han crescut 
cx poncncinlmcnt i hnn provocat 
que el deterioramem de la qua l i· 
tal ambiental, en lloc d'atumr-sc, 
s'acce leri''. El conseller general 
liberal Joan Al ben Farré va afir· 
mar que "la nos1ra societat pot· 
ser no funciona tan bê com vol
dr!em, però de ben segur que no 
ho fa pitjor que les dels països 
veïns". I va recordar que el crei
xement "no sempre ha dc ser si
nònim de progrés". 
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Patrlck Garcia intervê escoltat per Josep Maria Cabanes, Sergi Nadal , Anton i Rlestra I Maria Martl. 

La CASS necessita la puja 
urgent de les cotitzacions 

"L'equilibri s'esth ncabant." Sense fer més soroll del comp· 
te, la directora general de la Caixa Andorrana de Seguretnt So
cial (CASS). Joaquima Sol, va fe r una radiografia àmplia dc l11 
situació actual de la parapúblicn. I vu nlcnur que si tot conti
nués com fi ns ara (fel que va dir que no passarà amb la modifi
cació legislativa prevista) arribaria un moment que hi hauria 
més despeses que ingressos. Això, segons Sol. passaria a partir 
dt l 2013, quan encara hi hauria rcser11es per afrontar els com
promisos contrets. Si segueix com ara. el 2037 ja no quedaria 
ni xavalla. Llavors, el 
que s'hauria de pagar 
tn pensions seria 
quatre cops e l que 
s'ingressaria. La di
rectora dc la C ASS 
va consi derar com a 
inev itab le i urgent 
l'augment de Ics co
ti tzacions. 

L'exministre Goicoechea 
lamenta que l'accés a fa 
seguretat social no el té 

tothom garantit 

De la seva banda, l'cxministre de Salut i Benestar Josep 
Maria Goicoechea va lloar alguns dels aspectes del model sani· 
tari andorrà. Encara que alguns, com per exemple la lliure elec
ció dels metges i el poc control que se'n fa. el poden posar en 
perilL L 'expolhic i metge va lamentar que el sistema actual no 
garanteixi l'accés universal ala seguretat social i va recordar, 
dc manem general, que "més (oferta en) salut no és igunl a mi
llor salut". 

Les frases 

"Ara és el mamem que els 
andorrans treballin per 

Andorra. Fins ara ha estat 
al revés" 

PatrickGarcía 
Coru;ellergeneraJGrupMi\1 

"Andorra encara resta molt 
lluny de ser socialment ius
ta, ecològicament sosteni· 

ble. i participativa" 

Isabel Lozano 
Presiden!adelsVerds 

D'una numera molt sirnilnr cs 
va manifcstarl'enginyeralturgc
llcnc Rtlllton Ganyet pera qui 
elstemlcs"crcixemcnt i sosteni
ble no nomês són incompatibles 
sinò també antagònics". El tam
bé enginyer Xavier Beal, després 
d'exposar la situació de la xarxa 
viària del p.'l.[s va deixar anar un 
'"eadascü podrà fer-se la pròpia 
idea ~obre quin és el model de 
pais que se'ns proposa. Pcrso-

"El desgavell ha crescut 
exponenc1alment 1 ha pro
vocat el detenorament de 

la qualitat amb1ental" 

Ferran Goya 
Ponaveulk:l PS 

"La nostra soctetat potser 
no funciona tan bé com 

IK!Idrlem, però no pas pitior 
que la dels països veïns" 

Joan Albert Famí 
Consel<r gencrnl del PLA 

nalmcnt, tot pleg11t cm provoca 
una gran perplexitat". La presi· 
denta d'ADN, Anna Ribcraygua, 
va mantenir que "el model an
dorrà no compleix cap argument 
per seguir el carni dc la sosteni · 
bilitat''. Tots els ponents van 
reclamar mesures urgents per no 
acabar d'ofegar el pais. També 
vun recordar que on ara cal una 
tircta,enbreuhifariafaltauna 
o~rnció a vida o mon. 

Universira r Co ra/ona d'Esriu 2004 
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DIADA ANDORRANA A PRADA 

El Govern assegura que la Llei del sòl 
dóna marge als comuns tot i ser rígida 
1 Josep Escaler defensa el text davant els ponents, que dubten que posi fre al creixement 

D. M./ T. S. 
PrndadcC~ 

Algunes veus van dubtar du· 
rnnt t:! debat del paper que pu
gui n t~;:nir els plans d'urbanisme 
cnlaplani ti caciódclcrcixcmcnt 
urbanfstic. El director d'Ordcnil
mcnt Territorial. Josep Escaler. 
va reconèixer la rigidesa de la 
Llei del sòl però va argumentar 
que el text dóna suficients mar
g.:s de maniobra per planificar el 
territori i ubicar tant els equipa
mentssoçialsnecessariscomels 
anomenats pulmons \'C rds que 
necessiten Ics ciutats. Una de les 
a lternati ves dc què disposarien 
el s co muns seria, segons va as
sc nyula r, la creació d'unitats 
d'actuació el més extenses pos
sible, fe t que permetria que les 
cessions de terreny a l'adminis
tració fossi n més elevades i que 
l'administr.tció hi poguês plani
ficar i reali123r les infraestructu
res necessàries. Va apuntar que 
alguns comuns han fe t aquests 
deures i ''altres no", que el que 
pugui passar en un futur és incen 
i t¡ue "un cop aprovats els plans 
d'urbanisme s'haurà de veu re 
què passa, si hi ha un increment 
dc la construcciO". 

Escaler també \il ocupar pan 
dc la sc"a ponència en el pla 
d'infraestructures vi:iries. L'en
ginyer X¡•vicr 13cal havia e.'(po
s:u ab:ms Ics necessitats del país 
en aquestnmatèriamemrcqucc! 
tècnic del minis teri d'Econorni3. 
Ramon Reguant. hnvia incidit en 

el fet que aquesta limitació de la 
,'(arx a vi:i ri a contraposada amb 
l'elevat parc mòbil del país -gai
rebé un vehicle per habitant
feien evidents els problemes de 
mobi l ita t i la ncce ssi till d'un 
transport plibl ic. Aix í doncs. 
mentre que Ordenament Territo
rial continua trebn llant en vies 
de desdobl ament i tunels. Eco
nom iu incideix en el metro aeri. 
En aq ucs l sc n1 i1, Rcguant va 
ali rmarque s'cst¡\ u lt imant la 
decisió sobre e l model dc màqui· 
na mentre s'e nlles te ix el trnçat 
definitiu per Ics purròquics. 

En un debat sobre ~I creixe
ment urbanístic d'un país dc 
muntanya també calia reflexio
nar sobre si es tenen suficie nt
ment en compte els riscos natu
ral s. La directora del Centre dc 
recerca en ciències de la Terra 
(C'rec it),MontserratMasses, va 
donar les dades sobre Ics vícti 
mes mortals qul' han provocat 
catàstrofes naturals al país. Des 
de l 1975 i li ns ni 2002 hi vn ha
ve r 37 mort s ni /'r incip;lt per 
aquestes causes, Iu majorin ( 13) 
en e ls aiguats del 1982. Josep 
Escaler va dsscgurar que les ac· 

Andorra debat 
sobre cultura 
catalana 

E l Ce ntre dc la Cultura 
Catalana a Andorra, a través 
del seu president, À lvar 
Valls. va ser present, tam bC a 
Prada de Conflent. en un dc
bat exposició de les diverses 
maneres de fer i actuar dc les 
entitats dels països dc llengua 
i cultura catal anes. Valls va 
panicipar, ahir a la tarda, en 
la segona de les taules rodo
nes programades, conj un\3 -
ment amb representan ts dc 
destacats eoHeetius de le s 
ill es Balears, dell'aís Valen
cià. dc la Catalunya nord i dc 
l'Alguer. 

tuals nonnatives són molt estric
tes per evitar les construcc ions 
en zones d'alt risc de catàstrofes 
naturals com ara csllavissBdcs. 
Tot i que encara s'ha de treballar 
sobre Ics zones umb perill d'i 
nundacions malgrat que "ja es 
van ll iurar als comuns els mapes 
dc zones inundables pcrquC els 
t inguess in en compte en el s 
plans urbaníst ics". També va in
sistirque"lesobresquc s' han fet 
per e¡,:emplc a Andorro 1:~ Vella 
per pro tegir edilicis mal cons
truïts durant anys no s' han ret a 
cap altre país". 

l la Diada andorrana a la UCE: Els llinda rs òptims del creixement andorrà 

Agustí Font 
alerta sobre 
una desigualtat 
social cada cop 
més elevada 

El creixement econò
mic d'una societat també 
hauria de respectar criteris 
de sosteni bilitat social. 
Mal gra t això, J'expre si· 
dent de Cn ritas, Agustí 
Font , va tornar a alertar 
sob re els símptomes que 
constaten que el desenvo
lupament de la societat 
andorr.ma ês cada cop més 
insostenible i desigual. 
fo nt va apunta r que les 
persones ateses per Caritas 
s'han incrementat e n un 
36% els darrers anys, in
cremem que l'ONG at ri 
bueix a "mancances de l 
s istema de benesta r com 
~~r a la política mi gratòria 
en fo rma dc q uotes, l'cn
cariment del nivell dc \' ida 
i el desarrelament i la 
manca d' integració". En 
cas que l'Estat no trobi 
fórmules per corregir 
aquesta tendència, el po
nent va alerta r que en un 
fut ur pròxim "hi haurà 
més distància entre el col
lecti u de desfavorits i el 
grup de rics' ' . 

La Unió 
Hotelera no es 
creu les xifres 
"desorbitades" 
de Turisme 

El vicepresident de la 
Unió Hotelera (UH). Joan 
Francesc Montané, va po
sar en dubte les xifres de · 
turistes que el departament 
de Turisme facjl ita. que va 
conside rar "desorbitades" 
ja que representarien una 
mitjuna d'ocupació de més 
del 70%. Montané va ex
posar la davallada d'esta
bliments dc tipus familiar, 
fet que, igual que d'altres 
ponents i assistents, va la
rnenlll r. 

Fins i tot el director de 
Turisme, Serg i Nada l, 
també va queixar-se d'a
questa pèrd ua. Nadal va 
admetre que l'oferta turís
tica d'un país constant
ment en obres i amb fones 
re tencions no és la més 
atraient per escollirAn
dorrn com a destinació dc 
"acancc:s, encara que fun 
ciona per les \'Ísites de ca
rilc ter comerc ial . Nadal 
consicleru neccssilri a una 
major dotació pressupostà
ria 
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Editorial 

Insostenible 
Els índexs de creixement de les últimes dècades de prosperi- di verses activitats e ls últims anys, fac il itada per una manca 
tat i, el que és pitjor, el model econòmic nacional no donen dc marc jurídic regulador que en alguns casos arri barà tard i 
per a més. En això coincidien ahir, a la Diada andorrana de en d 'a ltres encara no s' ha elaborat o tram itat a l onsell . La 
la Universital catalana d 'estiu , a Prada, po lítics i tècnics, g ran majori a del s partic ipants conc loïe n en la demanda 
amb lògiques diferències de mati sos. La més important i d'actuacions i remeis urgents en forma de noves in ic iatives 
que marca la princ ipal línia divisòria és la que separa els que permetin preveure el futu r amb més confiança . El pro
convençuts que la saturació i l' esgotament ja s ' han produït blema és que ni un d ' entre e ls que intervenien semblava 
- Ja crisi turística en seria l'exemple capita l- i la dels altres, conèixer, o es va atrevir a aportar una sola so lució concreta, 
e ls que encara consideren que la mateixa mamella pot conti- e l di sseny de cap actuac ió que permet i mi llorar amb una 
nuar rajant prou uns quants anys més. En defi nitiva, que ara certa garant ia les perspectives de futu r. De res serveix conti
mate ix , o en un termi ni no gai re ll arg, la ll arga bonança nuar parlant de la necess it at de di vers ificació si ningú és 
econòmica que hem gaudit no serà sostenible, ni tampoc la capaç, no ja de rea litzar com a emprenedor, sinó ni tan sols 
quali tat de l'entorn natural, que és l'origen del te rme, ac- d ' idear el projecte o projec tes salvadors. Desest imada per 
tua lment tan repetit i ampliat , de la sostenibilitat , i encara inoportuna i dubtosa ment rend ible la creació d\m casino, 
menys quan es va fer servir amb referència a la sa turació de perduda Ja concepci ó d ' un parc temàtic o un altre po l d'a
la xarxa viàri a i e ls prob lemes de comunicacions. No va fai- u·acció que sigui w1 segon Caldea. per c itar dos exemp les, 
tar la repe tic ió per di versos ponents de l'ex pressió "desga- qui trobés una bona sortida no només es faria d 'or. sinó que 
ve ll " per de finir la fa lta de mesura en e l cre ixement de les també obri ria una perspecti va mill or al futur del país. 
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Editorial 

Malalties i prestacions socials 
Coi ncideixen aq uesta setmana dues mesures per raciona li!- ció de la vigilància sobre les atencions s' ha de rer evitant la 
zar les prestacions per malalties o lesions. Una ha es tat e l te mptac ió d'introdui r una retallada encoberta de l'actual 
nou reglament de la Comissió Nacional de Valoració (Con a- nive ll de ·cobertura en un àmbit tan sensible, i a la vegada 
va) que fixa uns paràmetres d 'avaluació de les invalideses, sense que suposi un alentiment dc l'agilitat en la devolució a 
que ha estat publicat a l Butlletí Oficial i que indirectam ent l' usuari de la part corresponent de Ja despesa, sovint impor
determina els recursos públics que caldrà destinar en cada ta nt , que ja ha avançat. Segons la co in cidènc ia general, 
cas. A primera v ista, i a fa lta d 'opin ions més tècniques i però, el més urgent per a la CA S és la concreció final de l 
qualificades, Ja c lassi fi cació obj ectiva d' aq uestes mancan- text per part de l Govem, l'entrada a tràmit i l'aprovació pel 
ces i handicaps hauria de servir per millorar l'equi tat en la Consell General de la nova lle i. Una nanna clau i esperada 
distribució de ls ajuts. L' a ltra decis ió va ser anunc iada en la des de fa massa anys i que, a més de salvaguardar la viabi
d iada nacional a la uni vers itat de Prada per la directora de la liat del fons de vellesa -de les pensions- i de dignificar les 
CASS , Joaquim a Sol: la d ' intens ifi car e ls controls de les més sagnants per baixes, hauria d' implicar Jlexecutiu com a 
demandes de pagament per malaltia, una branca dc la segu- expressament garant de qualsevo l dèficit futur i com a fi
reta\ social que aquí s'apropa a una situació de dèfic it es tesa nançador de les càrregues que no són dels cotit zants, sinó 
i creixent a d'altres es tats. Es trac ta d 'ev itar l' ús inadequat, d' altres sectors de la societat , entre les quals les pensions no 
li ns i tot l'abús, per part d'a lguns afili ats o bene li ciaris i, en co ntribut ives i part de la branca de malalt ia. Ve urem s i 
definit iva, augmentar la racional itat i e fi càcia d' un servei de l' actual gabinet liberal compleix per una vegada el seu com
cost tan elevat. La intenció és impecable però la intensifica- promís i el projecte es fa rea litat en aques ta legislatura. 
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ESQUÍ 

Les estacions han invertit 174 milions 
d'eu ros en equipaments en deu anys 
I Ski Andorra creu que el futur de la neu ha d'estar lligat a una política turística global 

La inversió realitzada pels 
camps de neu els darrers deu 
anys per mil lorar equipaments i, 
pertant,serveishaascendita 
174 milions d'eures. Des de la 
temporada J 994/1995, i gràcies 
a la inversió en ginys mecànics, 
s'haincremcntat lacapacitatde 
tra nsport d 'esq uiadors en un 
72%, passant de 84.000 persones 
per hora a 145.000. La capacitat 
de fabricar neu també ha sofert 
un increment notable. El número 
de canons de neu ês a hores d'a· 
ra un 8\% superior al que era fa 
deu anys, arribant a 1.357. 
Quant a l'extensió dels dominis 
haaugmentatun30%iésde282 
quilòmctrcs.Lamil!ora dclsscr
veisil'increment delacapac itat 
ha provocat que els dies d'esquí 
hagin augmentat també en e l 
mateix periode un 46%. 

La darrera temporada es van 
vendre mês de dos milions i mig 
de forfets. 

L'esforç inversor és notable i 
entre els objectius dc Ics esta
cions hi ha mantenir- lo per con
tinuarsentcompet it iusambrela
ció a d'altres dest inacions. 
Malgrat tot, Ski Andorra ja ha 
alertat que "els objectius dc les 
estacions han dc fomlllrpartd ' u
na politica global turística per 
saber qu in fu tur volem per An
dorra". La directora de l'ent itat 
que ap lega els camps de neu, 

-1·1 . 1' 

Més capacitat de transport 
Desdel19941acapacitatde 
transportd'esquiadorshaaug
mentatun72%perla inversió 
enginys mecànics. Actualment 
ésde145.000personesl'hora 

Més neu 
Laxifradecanonss'ha incre
mentattambéelsdarrersdeu 
anysenunB1 %.fJ.Jan'hi ha 
1.357. 

Més quilòmetres 
L'extensiódedominisesquia
blesésun30%superior.Hi ha 
282quilòmetresdepistes. 

Marta Rotés, va elaborar una po
nència per a la diada de Prada en 
què va e.-.: posar que ara més que 
mai el futur dc la neu ha d'estar 
lligat a decisions sobre el tipus 
dc desenvolupament econòmic, 
urbanístic i territo rial i s i, en 
aquest sentit, ··s 'ha tocat sostre". 
Rotés va incidir que calen deci
sions sobre el tipus dc gestió - si 
ha de ser pública, privada o mix
ta-, el tipus d'oferta, els graus 
d' integració de la gestió i el res
pecte mediambiental. 

Rotés també va insistir en 
l'important pes que té la neu en 
l'econom iil nacional. Es calcula 
que l'impacte econòm ic global 
del sector ascendeix a 300 mi-
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!ions d'euros. I és que un esqu ia- llunyans i, per tant, "interess<lts a 
rlor gasta només un 21 per cent fer períodes més llargs de vacan
dcl pressupos t dc l'estada en ces". Quant als llocs de treball 
l'activitat de l'esquí. La resta va que genera el sector, directament 
a parar al s sectors de l'hoteleria, en són 1.800, tot i que "hi ha 
el comerç o el transport. A mês, moltes més persones implicades, 
Rotés va apuntar el factor deter- en el sector hoteler. la restaura
minant que suposa l'esquí per ció o Ics botigues de lloguer de 
po rtar visitants d'origens més material". 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 285 



SANITAT 

La CASS endurirà els controls per evitar 
situacions d'abús en la despesa sanitària 
I Joaquima Sol alerta que "s'està acabant" la superioritat dels ingressos en relació amb els costos per malaltia I 

O. Moreno / T. Solanelles I Andorra la Ve lla t inucn per damunt dc les despeses, la directon de la ble increment de les cot itzac ions". Per fe r fro n t 111 
L'equ ili bri fi na ncer de la branca malaltia de la 5cgu- CASS , Joaqui ma So l, va ale r i iH du ra n t la Ol11da fu tur deseq uilibr i, la CASS endurirll els controls 5G-
re tat !locial "!' C.'IIÀ acaba nt". Ma lgrat q ue els ingres- a ndorrana a Proti a que " Ics JlC111pcctives 11 mitjà ter- h rc ha dcs pc~a sanità ria per C\'itar sihutcions d ' a bús 
sos provi nents tle les co!itzacions dels a~scgu rats con- mini són d' un fort increment de la despes11 i d ' un fc- que hi pugui haver. 

Les mesures previstes a curt 
termini passen pcr "augmcn tar 
els controls de tipus adm inistra
tiu i de tipu.~ mèdic, amb e ls met
ges que hi ha a la CASS i també 
amb el depar tament d ' inspec
ció" Perquè l'increment de la 
vigi lància sigui e fectiu, la segu
retat social incorporarà en breu 
un nou inspector per control ar 
les b:lixes laborals, mentre que 
en el pressupost del 2005 ja està 
prevista una partida per ocupar 
la plaça d'un nou facul tatiu per 
cobrir el control mèdic. 

La di rectoru dc In CASS va 
reconèixer que "sí que veiem 
que de vegades hi poden hnver 
abusos en l'Us de les prestacions, 
fet que correspondri11 al control 
mèdic, i en les baixes labora ls, 
que correspon al control del de
partament d'inspecció". Joaqui · 
ma Sol va indicar que també es 
podrien estudiar noves fó rmules 
per estar a l'aguni t quant a l'Us 
correcte de Ics prestacions sani
t{t rics. En aquest sentit , va nrgu
mentll r que "e l que volem fe r és 
est udiar <¡uincs só n Ics s itua
c ions en <¡uè ens trobem i veure 
Ics dcsvillcions sobre la si tuació 
que nosaltres entenem que ha de 
ser la normal i fer e ls actes dc 
control pel que fa u aquestes des· 
viacions". 

Segons les dades que va faci
li tur durant la ponência, en e ls 
darrers vui t anys (des del 1995 
fins al 2003) les despeses dc la 
hrunca mal:11t ia en matèria dc 
prestacions dc reemborsamem 
d'actes mCdics han crescut un 
111%; en matèria de salari per 
baixa laboral un 154%, i cn nm
tèria de prest:~ció per invalidesa 
un 62%. L'increment d'ingres
sos per cotitzacions en el mateix 
període ha estat del 97%. Però 
el futur desequilibri que es pugui 
produir entre ingressos i despe
ses es veuambmésclaredat en 
les dades econòmiques dc l'uny 
passat quan es van gastar 73,7 
mi lionsd'curos i se' n van rccap
tar74, és adir, només uns milers 
mésd'e uros . A mCs, respecte a 
l'any :Interior (2002) e! c re ixe
ment dc les despeses ja havi a 
..:s tut superi u r al dels ingressos. 
Les primeres van cré ixer un 12% 
i e ls segons un 10%. 

Ma\g rut que Sol va reconèi
xer que l'increment de la despe
sa sanitilri¡1 és "lògic" ja que I;~ 

tendència és un progressiu enve
lliment dc la població i "una mi
llo r:~ de Ics prestacions dc la 
CASS", va insist ir que s' ha de 
lluitar contra "Ja dilapidació dels 
recursos" Ln directora de la 
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Les frases 

"Si que ve1em que de 
vegades h1 poden haver 

abusos en l'ús de les pres-

"Les perspectives a m1tjà 
termtni són d'un fon Incre
ment de la despesa i d'un 

"Hem d'introdUir mesures 
de racionalitzaCIÓ I d'estalvi 
que evitin despeses inne
cessàries, sense afectar el 
mvell de cobertura actual" 

tacions i de les baixes 
laborals" 

feble Increment de les 
cotitzactons" 

Joaquima Sol, diro::mrn de la Caixa Andorrana de Seguretat Social 

La despesa social no és la seva funció 
L'cqui pdirectiudc la 

CASS no ha manti ngut 
cap contacte rcc..:n t amb 
e lsveïnsde PradaCasa
dct, en desacord amb 
!'incremcntdcl preu de l 
ll oguer. Sol va indi car 
que "hem dit que si algú 
té algun problema en 

Sol reitera que subvencionar 
lloguers és feina del 

departament de Benestar i no 
de la seguretat social 

gest ió de vel lesa i, per 
tant, els in gressos que 
se' n perceben van al 
fo ns dc la vel lesa". La 
directora dc la CASS va 
rnani!Cstarque Iu funció 
dc subvencionar llo
guers a Ics persones 

concret que el plantegi i s'estudiarà per subven
cionar aquests casos", però va reiterar que "en 
els objectius de Ja CASS no hi ha el de fer des· 
pesa social sinó que aquests immobles són de la 

amb poc~ recursos és de 
Benestar i va ins istir que "mai no hi ha hagut 
basc social" en l'edifici dc Prada Casadet i que, 
per aquest motiu, els habitatges es van llogar 
"sense valorur els ingressos dc les persones''. 

la SAC fa un 
balanç positiu 
i ja pensa en la 
divuitena diada 
a Prada 

La presidenta de la So
cietat Andorrana de Cièn
cies (SAC), Àngels Mlleh, 
va fer un balanç molt posi
tiu de la l7a edició de la 
Diada andorranll ala Uni
versi tat catalana d'estiu, a 
Prada de Con fl ent. [va ad
metre que ja hi ha algunes 
idees sobre el tema de 
l'any que ve, que "l'ha de 
triarl'asscmblell gcneml 
ordinària" de l'enti tat però 
que ja va avançar que no 
ti ndrà resavcureambcl 
d ' aqucst cap dc setmanu. 

Mach va afirmar amb 
rc l:~ció Blnjornnda de d is
sabte que "c reiem que hu 
anat molt be" i va dest:~ c ar 

l'alt grau de parti c ipació 
dels ponents. La màxima 
responsable actuul dc Ja 
SAC va advocar perquè 
les reflexions a l' rada "es 
digereixin" i sc n'extre-
gui n conclusions per apli
car abans no sigui tard per 
dur-les a terme, ja que e l 
llindar òpt im estil molt a 
punt dc ser assolit. O supe
rat. en alguns casos. 

~guretat social va afim1ar que la 
intenció és .. introduir mesures dc 
rac ionali tzació i d'estalvi que 
evitin despeses innecessàries i 
fraus", però va assegurar que no 
hi hauril afectació pel que fa al 
nivel l dc cobcrtum actual del sis
tema. 

L'exministrc de Solut, Josep 
Maria Goicocchea, també dumnt 
Ja diada , va a lerta r que un dels 
tretscaracterlsticsdelusanitat 
andorranamêspreunts, la lliure 
elecció dc metge, '' tê un preu 
econòmic" perquè "els provcl"
dors tendeixen 1l donar més ser
veis i e ls pacients a consumir 
més" 

Per evi tar abusos i despeses 
innecessàries, que inevitable
ment acaben perjudicant la scgu
rctut social, l"cxministrc dc Salut 
va apuntar que hi tenen un pes 
especial e ls professionals de Ja 
salut. 
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- POLÍTICA 

L'educació o la llengua són dos dels terrenys en què es palesa més la manca d'integració dels estrangers que vénen a residir al 
Principat, en gran mesura per qüestions laborals. Farré va presentar una ponència com a portaveu liberal a la diada de Prada. 

El PLA considera que cal limitar més la 
immigració per garantir la cohesió social 

El Parti t Liberal (PLA) consi· 
dcra que l'elevat volum d'immi
gració que rep el Princi pat pot 
fer perillar la cohesió social. I 
per això calen més mesures que 
el limitin. Almenys aquest és el 
parer del president dc [¡, comis
sió legislativa d'Interior, l'advo
cat i conselle r general liberal 
Juan Albert Farn!. L<~ integració 
dels estrangers que vénen a viure 
al país per una qilcstió bàsica
mcntlabornl Cs un dels reptes 
quctépendentseiPrincipntamb 
vista a buscar un equi libri dc 
futur se nse perdre la identitat i 
els tret s caractcrístic.s de la 
soc ietat andorrana. 

Forn~ va se r l'encarregat dc 
defensar Ics teories del Part it 
Liberal (P LA) en el marc de la 
jornada de In Societat Andorrana 
dc Ciències (SAC) a Prada de 
Connem. El conseller general va 
pronunciar una ponC:ncia sota el 
títol Perspeclives de racionalil
zaciO del creixement a Andorra 
en què exposa set gra ns eixos, 
entreelsqualshi hala immigra
ció, que veu en alguns casos com 
a perill per a In cohesió social. 
Dc fet , altres dels ponents dc 
l'rada van tocar, direCtll o indi· 
reclamem, la complexitat dc la 
immigració. Sense anar més 
lluny. el ministre d'aquesta àrea, 
el també liberal Josep Maria Ca
banes, va recordar durant la seva 
intervenció a la Diada andorrana 
que "la immigració que rebem és 
molt rnéselevadnqucel creixe
ment del país". 

En la seva imervenció, Fam~ 
va reeordar que ''som un pais re· 
ccptor d'immigració per natura· 
lesa. el nostre model product iu 
ésemincntmcntturist ic i. fins 
ara, ens caracteritzem per gene
rarunademandacreixentdema 
d'obra Unicamem en els sectors 
dc la construcció i dc l' hotclc· 
ria'' . Per al pol i tic liberal aquest 
tipus de mà d'obra, que conside
ra "poc qualificada", va sent 
absorbida pel p:lÍS. I l'absorció 
dc l'immigrant treballador més 
"el dret ni rengrup:~mcnt familiar 
Cs susceptible d'ncabar segmen· 
tant la societat i crear una fractu· 
ra soc ia l importam en posseir 
c:~ ràctcrs ètnics i lingüístics mol! 
diferenciats" Aquesta situació, 
segons Farré. comporta "un ri sc 
que farà cada cop més dificil la 
cohesió social i obstaculitzant la 
conso lidació d'un sentiment 
d'identitat nacional en el se ntit 
d'arribaracompanir una realitat 
polí tica acceptada i defensada 
perunn ñmplia n111joria" 

El nombre de baixes d'espanyols es 
va triplicar al juny respecte del2003 

El nombre de residents es· 
panyols que durant el j uny va 
abandonar el Principal es va 
triplicar respecte del mateix 
mes del2003. En concret, 386 
persones van trami tar la seva 
baixa al consolat general d'Es
panya (un any abans havien 
estat 132 els espanyols que 
v11n fer el matei.x procés). En el 
conjunt del primer semestre 
del 2004, !es baixes entre els 
residents espanyols es van in· 
crementardel54% respecte 
del mateix període de I· any an
terior. En els primers sis mesos 
de l'any van causur baixa al 
consolat 1.125 persones, res
pecte de les 730 de! 2003. Els 
motius de les baixes, segons 
Ics dades del consolat, són que 
"o tornen a Espanya o renun· 
cien a !a nacionalitat", han ex· 
plicatles fonts. 

El president del Consell de 
Res idents Espa nyols (C RE), 

José V!cente Carda. 

El CRE admet haver 
rebut força consultes 
de gent que demana 

què cal fer per marxar 

Josê Vicen te Garcia, admet 
que l'òrgan que encapçala ha 
anat rebent durant tot l'any 
consu ltes de gent per infor· 
mar- sc sobre els tràmits que 
cal fer per deixar el Principat. 
"Cada cop cm truca més gent 
per demanar què han de fer per 
tornar a baix", ha explicat 
Garcia, que deixa clar, però, 
que el CRE no disposa de les 
dade s dc baixes. Dues argu
mentacions li serveixen per 
avalar l'increment dc sol· li
citud d'i n formació: que el 
nombrederesidents quemar· 
xen efect ivament hagi aug· 
mental i que el CRE sigui ara 
més actiu que fa uns anys i. 
per aquest motiu, rebin més 
consultes. Garda considera 
que és una barreja de totes 
dues coses. El preside nt del 
CRE reconeix, però, que "gent 
que fa molts i molts anys que 
estàaquiaramarxa''. 
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"Seria bo, per millorar 
la necessària cohesió 
social, limitar més la 

política immigratòria per 
així garantir la qualitat 

de la integració" 

.. cabsorció de la immi
gració i el dret al reagru· 

pament familiar és 
susceptible d'acabar 

segmentant la societat 
i crear una fractura 
social imponant" 

Joan Albert Farre 
Conseller ge""' del PLA 

El conseller general liberal , 
en la ponència que va llegir a 
Prada de Conflent. assegura que 
"els residents d 'origen portu· 
guès, magribí i filipí volen man
tenir-se fidels als seus trets cul· 
tural s i no accepten que ds seus 
fills rebin una formació andorra· 
na Unica". Joan Albert Fam! 
considera que aquest comporta· 
ment de l'immigrant és "huma· 
nament comprensible i justifica
ble. Pe rò una vegada mc! s 
comp lica el procés dc cohesio· 
nar un3 població al voltant d'uns 
valors comuns". La mateixa re· 
percussió "negati va'' passa en 
aspectes com ara la llengua. "La 
paradoxa és que com més faci li· 
tats d'instrucció, més costa res
pectar el que havia estat un tret 
característic fonamental de la 
gent d'Andorra, domini almenys 
parint de les tres lkngUes: el ca
talà, el castellà i el francCs". 

A mode de conclusió, el pre· 
sident dc la comissió legislativa 
d'Interior afirma que "seria bo, 
per tal de millorar la necessària 
cohesió social, limitar més la 
política immigratòria per així 
garantir la qualitat de la integra· 
ció de la població al voltant 
d'uns valors comuns plenament 
compartit s per una immensa 
majori:~". Farré també reclama, 
''després de veure l'estructura dc 
la nostra societat, el seu nivell 
social i econòmic i el nivell cul· 
tural. la seva esperança de vida, 
el nive ll sanitari i l'índex de 
dese nvolupament humà, més 
programes integradors per evitar 
desvertebracions futures de la 
societat". 
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Editorial 

Immigració i cohesió social 
El representant de l Partit Liberal a Prada i pres ident de la la constant al llarg de les dècades - afortunadament unes 
comissió d' Interior del Consell afirmava que ca len mesures quantes- que dura el creixement econòm ic gai rebé ini nter
per lim itar la immigració, perquè el ritme actual d'a rribada romput. És precisament la necessitat d' incorporar constant
d'estrangers fa perillar la cohesió social. Pel ponent , el perill ment mà d'obra la que comporta el flux migratori , i ningú 
s'accentua amb el reagrupament fam iliar i el manteniment no desitja que arri bi la solució radical , en fOrma dc recessió 
de la fide litat a les cultures i llengües d'origen de col·\ectius profunda i sostingud a. La difi cultat d' homogeneïtzac ió 
-c itats cxprcssamem- com ara el portuguès, el magribi i el social, i més, cu hura !, resul ta evident. Més. com menys ne
fi lipí. Davant aquestes manifestac ions, qui desconeixi la cessitat trobin els nouvinguts d'integrar-se i ident ificar-se 
reali tat nacional podria pensar que aquí s'aplica una política amb l'andorran itat, llengua inclosa. Però la creac ió d'aques
dcpapers per a tots , i no una limitació ja ferma, en fonna de ta necessitat no s'aconseguirà nom és amb campanyes de 
contingentació del nombre de persones que poden venir a consc ienciació i cursets gratuïts, sinó amb la permeabilitat 
estar-se i treba llar, fixada pel Govern, i amb un ll igam inde- - i a la vegada la pressió moral- de la societat mateixa i de 
fugib le en tre ocupac ió i permanènc ia. Es fa precisa ment les persones que la formen per assimi lar tothom en una 
- així s' ha dit sempre- perquè s' ha volgut evitar la desperso- identitat comuna. D'a ltra banda, insinuar - tan sols insinuar
nalització del país. Semblaria també que aquesta abundància qualsevo l retallada de drets com el de conviure amb la prò
i creixement del nombre d'estrangers que venen - general- pia fam ília és abso lutament incompatible amb l'è ti ca més 
ment a la recerca d' una feina millor i bon sou- és un feno- elemental, amb un estat de dret i democràt ic, i amb els prin
men i una realitat problemàtica que acaba d'aparèixer, i no ci pis expressats en la Constitució que ens van donar el 1993. 
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RELACIONS INTERNACIONALS 

Forné es troba amb els presidents 
de les regions pirinenques a Prada 
I El cap de Govern participa en la cloenda de la Universitat d'estiu I 

"""""' Andorra la Vella-

El cap de Govern, Marc For
né,csdcsplaçaaquestmatifinsa 
Prada dc ConOent, on mantindrà 
una trobada amb els presidents 
dc les regions pirinenques, tant 
dc la banda de l'Estat espanyol 
com del fruncès, aprofitant In se-

va presència en la cloenda dc la 
Universitat catalana d'estiu 
(UCE). Es tracta d'una reunió 
que ha dc servir per impulsar un 
dels projectes del president de la 
Genera litat de Catalunya, Pas
qu:;¡J /1.-lar::~gall. l'anomenada 
euroregió Pirineus-Mcditeminia. 
A band::~ de Maragall, assistirnn 
en In trobada el president arago-
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n~s. Mnrcdino lglcsias, nixl com 
els presidents dels consells regi
onals del Llenguadoc-Rosselló, 
Gcorges Frcche. d'Aquitania, 
Alnin Rousset, i del dc la regió 
Migdia-Pirineus, Martin Malvy. 

La trobada tindrà lloc a les 
deu del mati. El rector de I'UCE, 
Joan Domènec Ros, ja es va 
mostrar fa uns dics esperançat 

que la trobadtt sen·c ixi per im
pulsar una euroregió entre els 
territoris dc l'antiga corona d'A
ru¡;ó i lcsrcgions franceses . 

A Ics onze, MarcFoméinter
vindrà en una reunió que: tm dc 
mantenir lacomuni t:tt dc Tre
ball dels l' irincu ~. dc la qual el 
Principnlcn fonna part. 

Finalment, a les dotze, el cap 
dc Govern nssistirll a In cloenda 
dc la trenta 5Íscna edició de la 
UCE, que tanca Ics poncs des
prés dc deu dies dc treball. Dis
sabte passat va ser el dia de la 
panicipació andorrana, amb la 
jornada dc pon~ncics que orga
nitza lA SAC i que va girar a 
l'entorn del tema, Els llindars 
delcreixeme/11 
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L'any de la picor 
Prada 
La jornada andorrana de Prada 

d'enguany ha punxat en l'os. La So
cietat Andorrana de Ciències ha po
sat de manifest, una vegada més, el 
seu poder dc convocatòria. La majo
ria dels ponents que hi han assistit 
pensen (i diuen en pUblic, en els ma
t isos que són inevitables) una cosa 
que fins i tot els infants que mamen 
j a saben: que l'actual ritme de crei
xement del país és insostenible, i 
que, a la llarga o a la curta, s'haurà 
d'aixecar el peu dc l 'accelerador, fre
nar i, si molt convé, embragar, punt 
mort i marxa enrere. La qüestió del 
milió de sous és encertar el mo-
ment bo. Ara. quan encara s'és : 
a temps de re conduir alguna · 
cosa, o bé esperar a demà pas- (tJ 
sal, quan ja sigui massa tard. ~ 

r:;à'~;~to ritats catalanes E 
~~~: ct:e~~%1i~te~:;t(;~n1i~) ~ 
de Pont de Bar. Segons sembla, ~ 
a ls promotors de la faraòn ica Q) 
infraestructura els faltava a lgun en 
paper rel atiu a l 'impacte arn - CtJ 
biental. Sobta que se n ' hagin -.J 
adonat ara, perquè fa més d'un 
any que hi treball en amb gran 
diligència i desplegament de mitjans. 
Es pregaria que ho tomessin a deixar 
tot com estava abans d'entrar-hi amb 
les màquines com autèntics vàndals, 
feixa a feixa, cam í a camí. Mol tes 
gràcies, no n'esperàvem menys. 

Crit 
Han robat d'un museu d 'Oslo dos 

quadres famosos del pintor noruec 
Edvard Munch, El crit i Madona. El 
primer dels quadres és molt conegut, 
no hi ha ni un sol llibre escrit per psi
quiatres sobre les turbulències de la 
ment humana que no tingui a la por· 
tada una reproducc ió d'El crit, una 
obra de la qual, per cert, n'hi ha mol
tes versions de l mateix pintor. Espe
rem que el lladre que se l'hagi endut 
tingui una mica de senderi, s' ho re
pensi, se'n penedeixi i en acabar e l 
torni, si molt convé a través del se
cret de confessió. Si, en canvi, s'esti
ma més penjar-lo damunt de l' escal
fapanxes per contemplar-lo havent 
sopat, quan se'n vagi a clapar tindrà 
uns malsons com d' aquf allà. 

Albert Villaró 

24 d'agost de 2004 

Fregant els 
límits? 

A Prada de Conflent, dissabte 
vam poder escoltar de quina manera 
Andorra comença a fregar e ls límits 
del cre ixeme nt, abans d 'e ntrar e n 
al lò que se'n d iu pa rada tècnica. 
Convidats un any més per la Societat 
Andorrana de Ciències, atenta i mo lt 
desperta davant dels reptes de la so
c ie tat a nd orrana, van anar a Prada 
representants de l'admin istració, 
d ' entitats socials i de partits polítics. 
De la seva especialitzaci ó i diferent 
àm bit d 'actuac ió podem extreure'n 
una premissa c lara, d'impor
tància cabdal per poder analit- : 
zar el present i el futur de l Prin- · 
cipat: Andorra, com a Estat, té C'tl 
una estructura ben travada i, a ~ 

~~:~~e~ts~~~~~~~~: ~~~~ E 
rectament i de manera organit- ~ 
zada. Això vol dir que reuneix ... 
els instruments bàsics sense e ls ~ 
quals dificilment podria mante- Q,) 
nir l'engranatge social, que es- U) 
tructura i relliga tots e ls sec- (tl 
tors, productius i de serve is, --.1 
públics i privats. A Ja cuina andorra
na, doncs, no hi manca res, hi ha cas
so les i paelles, olles i fogons, cines 
de tall i cambre s frigorífiques per 
guardar els aliments. Però, el rebost, 
allà on hi ha la matèria prime ra per 
elaborar els plats, té un rètol a l'en
trada on posa: reposeu a llò que feu 
servi r. A ixò, que és una norma co
muna en refugis de muntanya, quan 
es fa foc a terra i cal deixar ll enya 
pel s propers que la necessi tin , no 
sembla tan entès a a ltres àmbits. Hi 
ha caps amagats sota l 'a la i aquí és 
on les aportacions dels ponents a la 
Diada andorrana de la Universitat 
d 'estiu de Prada de Conflent entren a 
debat. Ens adverteixen del risc, d'a
quí uns anys, de quedar-nos sense te
ca, d'haver dc fe r mans i mànigues 
per mantenir el país. Evi dentment, 
parl e n dc rec ursos naturals, com 
l'aigua i el mateix espai fisic, o de 
recursos econòmi cs co m els de la 
CASSo el tresor de l 'Estat. Recur
sos, alguns, renovables però altres 
sense possibilitat de regenerar. Vol 
dir això que hi ha límits més e nllà 
dels quals les estructures cedeixen, 
les previsions fallen i els travessers 
gemeguen. 

Jordi Pasques 

25 d 'agost de 2004 
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EDUCACIÓ 

~augment d'escolars fins al2010 reclama 
almenys quatre nous centres de primària 
I El sistema andorrà és l'únic que, segons les projeccions de població, experimentarà un increment destacat 

Toni Solanelles I Andorra la Vella Principat posen en C\idència In oecessitnt de posar en rimportnnt increment que es p1·eveu que expe rimenti 
Els estudis dc ¡¡ui: dispo~a el ministeri d'Educació eu nu1rxa, fins a aq uell curs, alme nys quntre nous eco- el sistema andorrà. Mentrestan t, la ¡Jri111àrill fran ce
relació a l creixement de la població escola r fins al tres de maternal i primera ensenyH nça. La majoria sa es nut ntindrà i h1 pública CSJian yu la es rcduini 
curs 2009-2010 de ls tres ~istemes que conviu en a l dels nous cquipuments ho u dc scnir per Bbsorbir molt notab lement 

Seguint la 
tcndi:nciafi.xa
da per les pro
jeccions dc la 
població esco
lar entre el 
2004 i el2010, 

la secretaria d'Estat d'Educac ió 
ha recomanat la construcció 
d'un centre de 400 places a Ca
nillo,quehad'acollirclsdossis
temes que ja hi ha a Ja parròquia, 
el francês i l'andorrà. A En
camp. Escaldes-Engordany i An
dorra la Vella també seria neces
sari que es fessin sengles 
equipaments nous, en tots els ca
sos amb previsió de 400 places i 
per cobrir les demandes genera
des per l'increment d'alumnat en 
el sistema educatiu del país. 
Segons la directora de l'escola 
ando rrana, Maria Cinta Pallê , 
'"I'Estathadèprevt:urcuna im
ponant inversió en matêria d"in
fraestructures i equipaments es
cola rs per donar cabuda a 
l"elevat nombre d'alumnes que, 
segons Ics previsions. s'incorpo
raran d'aqui al2010'". 

Pel que fa a materna l i a pri
mera ensenyança. la projecció 
dutaatcrmepel ministeri arriba 
a la conclusió que, de mane ra 
g lobal. la població escolar crei-
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Dos equipaments més 
per a segona ensenyança 

De la ponència pronunciada per la directora dc l'Escola 
andorrana, Maria Cinta Pallê, a la diada de Prada dc Conf1cm 
se n'extreu tambê que '"a segona ensenyança del sistema edu
catiu andorrà, repartit en els tres centres de Santa Coloma, 
Encamp i Ordino, es preveu que es passi dc 659 alumnes el 
curs 2003- 2004 als 1.020 el 2009-20 I 0'". Per aquest motiu 
"s'ha previst la construcció del nou centre dc segona ensenyan
ça d'Ordino i el d"Encamp, amb una capacitat de 350 alumnes. 
D'altra banda, s' hauria de pensar ja en un nou centre al nucli 
Andorra la Vella-Es-
caldcs~Engordany'". 

Pel que fa al batxille
rat , segons Pallê. i 
"tenint en compte Ja 
nova obertura de la 
moda litat de batxille
rat artístic i de laco
municació. cal fer 
previsions més enllil 
del2010". 

Els responsables 
educatius consideren que 
cal un esforç "important" 
per contractar personal 

A banda de laqilestió d'infraestructures i equipaments, el s 
responsables del ministeri d'Educació que treballen en la pla
nificació dc futur tamhé demanen. en paraules de la director<~ 
de l'Escola andorrana. ·'un augment important dc contracta
cions de mestres, professors i persona l educa1iu divers pe r 
garantir les bascs psicopedagògiques de l'escola i el planteja
ment lingüistic". 

xcràal Principat un 17%. Les 
estimacions indiquen que dels 
4.863 alumnes previs10s per al 
curs2004-2005cntrcelstressis
temes educatius es passaril als 
5.685 el curs 2009-2010. Aquest 
augment global serà la conse
qüència directa del fort creixe
ment que es preveu que tingui el 
sistema andorrà. El gru ix d'a
lumnescnelsciclesisistemacs
mentals serà de pràcticament el 

El sistema espanyol 
suportarà una important 

pèrdua d'alumnat i el 
francès s'estabilitza 

40% (39,8%). Parròquia per 
parrOquia, a tot arreu els incre
ments són molt notabl es. On la 
incidCnciacsprcvcumêsimpor
tant-pel que fa als percentat
ges- és al poble encampad:i del 
Pas de la Casa, on les previsions 
indiquen que dc 88 alumnes el 
curs v inent es passarà a 152 
d'aqui a cinc anys una puja del 
72.72%-. La població escolar u 
Canillo i a Ordino també experi
mentarà un creixement superior 

Maternal i primària 
LespraVJstonsdecratxemant 
delapoblacióascolaraconse
llenlaconstrucciód'uncantre 
pera400alumnes.aCantllo, 
quecompanetxtnelststema 
andorràifrancès.ltrescentres 
mésdelamatetxacapacitatper 
alststemaandorrèaEncamp, 
AndorralaVella i Escaldes 

Segona ensenyança 
JahthapreVJstalaconstrucci6 
dedosnouscentresaOrdinot 
afncampambunacapacttatde 
350alumnes.O'altrabanda. 
s'haunadepensarenunnou 
centrealnucltcentraldelpafs 
(AndorralaVellatEscaldesl 
Ouantalbatxillerat.lesprevt
sJOnshandeseramésllargter· 

Augment d'escolars 
Elsistemaandorrà.d'aratfins 
al2010,preveuuncretxement 
(entrematernal, pnmàflat 
secun~rialdei43% . Eistste
maespanyolperdràel30%del 
seualumnat.lel francèsno 
arnbaràal 2%d'increment 

al 60%. Els augments més mo
derats tindran lloc a Sant Julià 
- on els càlcu ls estab leixen que 
dc252espassani.a286alumnes, 
un ascens del I 3,94%-. Els nu· 
elis centrals del Principat. els 
més importants demogràfica
ment, segueixen la parròquia 
laurcdiana quant a moderació de 
l'increment - un 30,46%a Escal
des i un 31,47% a Andorra la 
Vella- . Contrastant el destacat 
ascens de! sis tema andorrà, l'o
ferta pública espanyola rcduir<i 
notablement el nombre de cli
e/1/sde materna l i primària. En 
global, la davallada prevista és 
del 28,68%, passant de 617 
alumnes a 440. L'única parrò
quiaonespreveuqueelsistemu 
espanyol guany i alumnat és a 
Andorra la Vell¡¡ - de 76 a lli 
al umnes, un creixement del 
46%- . A la resta d'indrets tot 
són descensos més o menys acu
sats. Per la seva banda. l'estabi
litat marcarà el futur a cinc anys 
vista del sistema franct!s. Cani 
llo, Ordino i Sant Juliil compen
saran la davallada quecs preveu 
cn la resta dc parròquies. Tot 
plegat perquè Ja puja global 
d'alumn¡¡tdclsistemu francès sc 
situïen,aproximadament,e!2% 
el 2010 respecte de !'actualitat. 

Uni••ersilal Ca/alana d'Esriu 2004 
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Jornada de cloenda de la Universitat catalana d'estiu a Prada de Conflent 

Forné compromet Maragall en 
el suport als Jocs i a l'aeroport 
Els dos polítics es retrobaran a l'octubre per tractar afers d'interès conjunt 

El cap de Govem mostra al president de la General itat un mapa del territori pirinenc. 

EUROREGIÓ f/ president de la 
Generalitat anuncia una reunió de 
la CTP a la Seu i una cimera dels 
territoris implicats a Barcelona 

26 d 'agost de 2004 

El cap de Govern ha compromès el presi
dent de la Generalitat a participar en una 
cand idatura conjunta de l Pirineu per a uns 
Jocs Olimpics d'hivern i a donar l'impu ls 
linal a la reobertura de l ' :~eropon de l'Ah 
Urge ll . MaragalJ i Fomé, que van presid ir 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 

l'acte de cloenda de la Universitat de Pmda, 
es retrobaran a l'octubre per tractar arers 
d' interès comú. El mandatari català va anun
ciar una trobada de la CTP a la Seu i una ci
mera a Barcelona dels territoris implicats en 
el projecte d'euroregió. PÀGINA J 
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RELACIONS INTERNACIONALS 

El cap de Govern i el president de la Generalit.Jt van ser les autoritilts encarregades de tancar l'edició d'enguany de la Universitat 
catalana d'estiu, a Prada. Tots dos van mantenir després una breu i informal trobada per posar fil a l'agulla en temes pendents. 

Maragall fa costat als Jocs d'hivern de 
Forné i es compromet a activar l'aeroport 
ToniSolaneHes 
PradadeConllem 

El president de Ja Generalitat 
de Catalunya, Pasqual Mamgall, 
es va mostrar ahir disposat a par
lar d'uns Jocs Olimpics d'hivern 
en què hi participessin, dircctil· 
ment o ind irecta, Andorra i els 
seus veins més propers del nord i 
del sud. Maragall va assegurar 
que ''després de l'experiència 
del 1992 no s'ha de desaprofitar 
cnp oportunitat". El pres ident 
catnlilvaferaquestesmanifesta
cions per respondre a la deman
da del cap dc Govern, Marc For
né, de "tornnr a parlar de la 
candidaturn (pirinenca) ollmpica 
d'hivern" . Forné va llançar un 
cop més Iu idea durant la inter
venció en l'nctc de c loenda dc 
l'edició d'enguany dc In Un i ver· 
silatcatalanad'cstiu,ahiraPra
da dc Conncm. Maragall va ex
posar el seu parer als periodistes 
després de mantenir una breu i 
informal trobada amb el cap de 
Govern. acompanyat d'altres au
toritats. Catalunya també farà 
costat al Principat a l'hora de 
reclamar una reactivació defini
tiva de l'aeroport que s'ha de 
construir a la Seu. 

Els Jocs i l'aeroport, però 
també nspectes com arn la parti· 
cipació andorrana a l'Institut Ra
mon Llull, s'acabaran dc tractar 
en profunditat duram una cimera 
que els dos dirigents polít ics i 
altres membres dels respectius 
gubincts tenen previst dura ter
me n l'octubren Barcelona, se
gons van acordar uhir. Abans, 
Forné i Maragall hauran coinci
dit a la Seu d ' Urgell en el plena
ri de In comunitat de treba ll dels 
Pirineus (CTP) . Mttrugall vu 
afirmar que l'aeroport "és molt 
important, per mi . Falten ce nt 
metres. És absolutament fona
menta l. Ens hi posarem a fons. 
És un projecte en què el protago
nisme és dc l'Estat espanyol i 
I'Estatandom\ però la Generali
tatdeCatalunyahiestóabsoluta
ment a favor". Marc Fomé va re
cordar al president català que la 
Generalitat s 'haurà de fer càrrec 
d'algunes millores en els acces
sos on es farà l'equipament. So
bre el futur de l' Institut Ramon 
Llull, en quê es vol implicarAn
dorra (després que les Balears 
abandonés el vaixell), que ha dc
manat ser seu institucional, Pas
qual Maragall va afinnar que '"la 
idea és que hi hagi seus de l'ins
titut a tots els territoris. I per des
comptat a Andorm" 

La referència de Marc Forné 
als Joc s Olímpics d'hivern du
rant el discurs oficial illa Uni-
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Bourquin, Maragall, Fomé i Ros, en primer terme, durant la trobada Informal. 

El president català posa 
en marxa l'euroregió 

Pasqual Maragall és un_fenn defensor de l' euroregio Piri 
neus-Mediterrània. Ahir ho va tomar a demostrar a Prnda dc 
ConOcnt, on ja havia parlat del projecte. I on hi vn assistir per 
primer cop com a president dc la Gencrulitat dc Catnlunyu. 
Mamgall va anunciar que a l'octubre sc celebrarà u Barce lona 
la primera cimera per posar els fonaments de l'euroregió, que 
han de servir per "articu lar un espai potent" perquè "si no 
anem junts en aquest món oben no serem ningú". Maragall 
convocar:'! per a la trobada dc l'octubre els màxims dirigents de 
les comunitats aragonesa (al president Marce HI lgl esias se 
l'esperava ahir a Prada però al final no hi va assis tir), balcar i 
valenciana (que no sc sap si hi vol prendre part), el cap de Go
vern del Princ ipat i els màxims responsables dc les regions 
franceses de Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. El presi
dem català, que tam bc! va anunciar que la Seu acollirà el 17 dc 
setembre el plenari de la comunitat de treball dels Pirineus, va 
fer una aferrissada defensa dels territoris de frontern. I de la 
cooperació que hi ha d'haver entre ells més enllà de les fronte
res que, juntament amb la història, "ens van separnr". Per Pas
qual Maragall (que va assegurar que l'euroregió és la primera 
regió turística del món): '"La ratlla ja no hi és." 

versitat ca talana d'estiu (on més nou. DcsprCs de la seva in
també hi era present Cristià tervenció, el cap de Govern va 
Bourquin, un dels impulsors del explicar que a l'octubre " parla
projecte andorranofrancès fallit i rem d'una manera més concreta 
ara president del consell general dc la possibilitat d'una candida
dels Pirineus Orientals) va ser el tura olímpica en què hi hagi una 

Les frases 

"Estem enclavats en els 
Països Catalans encara 
que a Andorra ens fa la 

sensació que som països 
andorrans" 

MarcFomé 
CapdeGovem 

panicipació més extensa de Bar
celona. Encara que és complicat 
convèncer el COl de la interesta
talitat dels Jocs". Que la capital 
catalana i Pasqual Mt~ragall s'hi 
impliquin és "més garant ia d'è
xit. ÉS l'alcalde de la Barcelon3 
ol!mpica". 

Durant el seu discurs al gim
nàs del liceu Renouvier de Pra
da,convertitensalad'actcsde la 
universitat, Forné va acceptar el 
convit que li va llançar el rector 
de la UCE, J onndom~nec Ros, 
quan va referir-se a la Catalunya 
nord i sud com a "regions d'Es
tats poc procli us" a facilitar 13 
difusió del català i va demanar 
"al Govern d'Andorra que ens 
faci d'estendard". El màxim res
ponsable polític dei Principat es 

"caeroport és absoluta
ment fonamental. I ens hi 
posarem a fons. La Gene
ralitat de Cata lunya hi està 

absolutament a favor" 

Pasqual Maragall 
PrcsidcmdelaGeneralitat 

va oferir com a "portaveu dc In 
nostrnllengua"i,enlaf~que 

va provocar més somriures de 
totes les que es van pronunciar. 
vaafirmarque "estemenclavnts 
en els PaYsos Catnlans, encara 
que a Andorra tenim la sensac ió 
que som paisos andorrans". For
né va reivindicar un ''eix trans
versal pirinenc", ja sigui via fer
rocarril o per carretera. i nitres 
intervencions que facin del Piri· 
neu un element "vertebrndor i no 
separador". El cap de Govern, 
que va tenir un record per a l'a· 
llibernment de París, \'8 ser molt 
contundent amb les Nacions 
Unides (ONU). que "no deixen 
dc ser un monstre molt gran amb 
una marcada ineficAcia adminis
trativa". 

Universirar Cara/a na d'Esriu 2004 
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POLÍTICA 

Forné avisa que la població no pot 
duplicar-se les dècades vinents 
I El cap de Govern lliga el control de la immigració al model de pais I 
Toni Solanelles 
Prada de Conflent 

El cap dc Govern, Marc For
né, considera perjudic ial per al 
país un creixement poblacional 
ta n aguditzat com el que hi ha 
hagut en la segona meitat del se
gle XX . No obstant això, Fomé 
no s'ha mostrat tan contundent 
corn el conseller general liberal 
Joan Albcn Farré sobre el con
trol de la immigració (el polític 
del PLA, en una ponència a Pm
da,vn dcmanar més limitacions), 
que ha lligat a una decisió prèvia 
de l model de país per al fut ur 
que s'acabi triant. El cap de Go
vern afirma que "el pals, per una 

"El país, per una qüestió 
de creixement. no pot 
multiplicar per deu la 

població cada quaranta 
anys" 

Man:Fomé 
CapdcGo'"m 

qUcstió de cre ixe ment, no pot 
multiplicar per deu la se \la po
blació cada quaranta anys. Ho ha 
fet una vegada. però no ho podr.i 

27 d'agost de 2004 

tornar a fer. És impossible. Ni 
tan sols mu ltiplicar per dos la 
població en un horitzó de 25 o 
30 anys és imaginable. S'ha de 
serprudcm··. 

Per Forné, "després d'una 
època d'apl icació de la Constitu· 
ció, de posar en marxa moltes 
lleis i dc tirar endavant una An
dorra econòmica consolidada és 
el moment de pensar quin crei
xement hem d'adoptar d'una 
manera flexib le i que doni prio· 
ri ta\ a Ics persones més que algu
nes oq;anit7.acions' '. Aq uest serÀ 
un dels elements dels programes 
electorals. Per Fornê, "amb les 
cincs que té el Govern a través 
de la llei, la immigració es pot li-

Aposta per polítiques d'integració 
El primer secretari del Partit Socialdemòcrata que no pot ser és "voler teni r immigrants que al 

(PS) vu defensar uhir la necessitat de ti rar enda- Yespre se 'n tornin al seu pa[s i que no fac in r~s 
vant politiqu~s que permetin la integració de ls més que treballar i pagar", ja que això "social
immigrants que vénen a vi ure i treballar al país, ment serio un suïcidi". va recordar que els immi
peró també una política laboral que "no permeti granL'I que arriben al país "necessiten gaudir dels 
anar buidam cada sis mesos lc:. pluntilles per fer mateixos t.:st;indards socials que els altres. a ixi 
venir personal més barat". Francesc Casals, que com d'una cena seguretat i no d' una precarietat 
es \'a mostrar sorprès per Ics recents manifesta- const:lflt". En aquest se ntit, el primer secretari 
cions del cap de Govern en el man:: de la U ni ver- socialdemòcmtn \lli recordar corn a exemple la si
sitat cawlana d'estiu de l' rada dc Conflent -on va lUació que es va viure amb els amics rebuts roses, 
lligar el con1rol de Ja immi groció al model de quan "sis mil persones que marxaven del pals es 
país-, tot i que "ja està be que el senyor Forné suplien amb sis mil més que entraven" i "~s tor
baixi del burro i s'adoni que els I im its dc creixc- na va a començar des dc baix dc tot i amb el salari 
ment gairebé els tenim enrere". va recordar la mínim", i Vil insistir que situacions d'aquestes 
panicu lar situac ió d'Andorra i es va mostrar par- " no són tolerables si el que es per:segucix real· 
tidari de "procurar deixar en trnr la gent que el ment és la cohesió soci al i el progrés social d~l 

Marc Forné en la seva partldpadó a la UCE de Prada 

mitar en funció de les necessitaiS ra i a par1ir d 'all ! s'ha d'aplicar 
del pais". Pe l màxim responsa- Ics poll tiques d' immigració que 
ble dc l 'executiu, però, '' no es es vul gui , sigu in més o menys 
pot do n;1r la respo nsa bilitat al res tricti ves. En tot cas, Andorra 
ministeri d' Interior i al departa- és el pals d'Europa q ue menys 
ment d' Immigració del creixe- ho restringit la immigració en els 
ment del pa is. El creixement darrers seixanta anys. Sense cap 
s'ha de decidir d'una altra mane- mena de dubte". 

pa is necessi ta". Casals, que vn expl icar q ue el país". Casals I Dalieres amb el titular d'In terior al Consell. XAVIfll PUJOL 

28 d'agost de 2004 
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De la meva agenda 
Mossèn Ramon de Canillo 

El ponent d'Andorra a la Universitat d'estiu de Prada 2004. 

Contra el desgavell del país) la 
festa de Meritxell 

Eb participants en la Diada d'Andorr<J a la xcll-d 1966. ''La festa dc Meritxell cscon\CT-
Universitat catalana d'estiu de Prada han teix en un parèntesi que per damunt d' ideolo-
demanat amb urgència llCtuacions per aturar el 
de.~gaw!ll del nostre país. C'ada cop que prenia 
la par¡¡ula un dc la vintero llarga de ponents, la 
pesada llosa del pessimisme es feia mis gros
sa. L'actual model andorrà, si és que existeix 
com a tal, corre un alt risc de !llNració a curt i 
mitja termini . A Andorra el creixement ês 
insostenible. Sols ens funciona el model espe
cul:uiu. Andorra encara resta molt llun) de ser 
socialment justa, ecològicament sostenible i 
democraticament participativa. Dissabte, 21 
d'agost del 2004, Pmda de Connent era des dc 
la primera hora del mati un ben actual mur de 
les lamentacions per als andorrans. Les jere
miades s'enramaren fins a la posta del sol. El 
desori i el desgavell han crescut exponencial
ment i han pro~ocat que el dctcrior.1.ment dc Ja 
qualitat ambiental, en lloc d'aturar-se. s'acce
leri. Hi ha qui ens ho volgut consolar en afir
mar: "La nostra societat potser no funciona tan 
bé com voldrfem, però de ben segur que no ho 
fa pitjor que les dels paYsos veïns". Personal
ment, a mi no em funciona la dita castellana: 
··.~vtal de muchos, cm!Suelo de todos " La raste
llem dc planys l111n ~tonutn plor: "El cre ixe
ment <.-çonòmic d'una societat també hauria dc 
respectar criteris de sostcni bilitat social. El 
desenvolupament de la societat andorrann és 
cnda cop més insostenible i desigual". El pcs
~imisme esdevenia angoixa i el desgavell es 
convenia en un daltabaix quan els ponents tira
ven la primera pedra perquè es creien sense 
pecat. No anem bé si ens creiem que Andom 
va malament per cu lpa dels altres. El primer 
responsable del de~gave ll comença per mi 
mateix. A més, som un pafs petit i tots ens 
coneixem els respectius interessos personals 
que passen per davant del bé comU. 

D"aqui a deu dics festegem In Mare de Déu 
de \lcritxell, la nostra festa nacional. la festa 
ens recorda que la societat pot convertir-se en 
sinònim dc vida. Ens hem hagut d'acostumar 
massa vcgad~s a veure la tristor, la que ens 
toca dt: prop, a casa, al carrer. a ht fein.1. la que 
els mitjans de comunicació ens aproximen. flcr 
son, emperò, la vida no és feta només de pèr
dues. Hi ha moments que ens fan desitjar que 
els temps s'aturi, instants que ens agradaria 
preservar per sempre. La fcst:t de Meritxell és 
un d'aquests instants. Si ho ha eSt:lt per als 
andorrans de sempre, per què ens n'hem de 
pri\•ar avui? El santuari nacional s:ap molt de 
bones estones de converses nmb els amics. de 
complicitats que sorgeixen sense saber-ne la 
raó. La nostrn Mare i patrona - ho llegeixo en 
la seva mirada romànica- en sap molt d'afec
tuosos gestos i dc paraules d'amor. 

Ilo vaig 'aprendre en el meu primer Merit-

gies, p.miL<> i creences ens sentim gcnnans tots 
a la Casa Pairal, com ho canta l'Ave . El Merit
xell del 2004 Iambe ens ofrcnani aque:.t parim
tesi que permet reunir moments que es guarden 
a la memòria, imatges que col-leccionem i qUI: 
formen part de l'equipatge de Ja nsotm vida. A 
la festa es barregen records quasi intactes per
què són pròxims, amb aquells altres que mni 
no s'obliden de la infantesa. J'¡u:olescèn .. ia o 
laJmentut. S'assemblen a fotogrnfi~ que hem 
rescatat i que ens acompanyen. Algunes e:; 

vinculen a moments concrets dc la nostra 
història. Altres formen pan dc la quotidianitat 
Uns i altres ens expliquen qui som. La iestn de 
Meritxellensfasentirvius. 

No hi ha més miracle a Meritxell. l'er la 
pan de la Mare dc Déu ja csu~ tot fet, p.:rò tot 
està per fer per la pnn dels andorrans. Mani 
Pol glossava "tot està per fer i tot és possible". 
La festa ens sacseja novament: "Qui perd els 
orlgens perd la identitat". La festa ens desvet
lla la preocupació pd creixent incivisme que 
no se soluciona amb més acció policlaca. I Iem 
dc ser intel·ligents i previsors. Cal pos1H 
l'accent en ha prevenció i, !!Obn:tot, en l'cducu
ció. fl rego u la meva Confic.lenl que els ponent¡; 
de Prada de Connent i, amb ells, tots els ciuta
dans de les valls es comprometin a fer d' Ando
rra un puls que doni exemvle no nomé s de 
tolcnlnc ia, d' obertura i de creativi tnt, si nó 
també de convivCncia cívica, el pal dc pt11lcr 
del qual no és altre que el bé comU per sobre 
dels interessos electorals, polítics, t-conòmics o 
simplement d'imatge. 

Quan falten deu dies per la festa podem ini
ciar el camí devers Meritxell agafant fort el 
nos~ bordó de pelegrí que resa: 

Sortós ets. pelegrí de ~leritxcll. si dcsco· 
breixes que el camí t'obre els ull~ a all c'l que nn 
eS\'eU. 

Sonós ets, pelegri de Meritxell, si allò que 
et preocupa no és arribar, sinó arribar amb els 
altres. 

Afortunat ets, pelegrí dc Meritxell, si la 
teva motxilla es vabuidnntdecoscs iclteucor 
no sap on col·locar tantes emocions. 

Feliç ets, pelegrí dc Merit-.¡cll, si cerques In 
veritat i fas del teu carni una vida i de la tevn 
vida un carni, tot n.-cercant a qui és el Canti. ht 
Veritat i la Vida. 

Benaurat ets, pelegr! de Meritxell, si en el 
cami et trobes a tu mateix i et regales un temps 
. ..cnse presses per no negligir la imntge del teu 
cor. 

A favorit ets, pelegrí de Meritxell, si dcso
brcixes que el camí té mol t de si lenci; i el 
silenci, de pregària; i la pregària, de trobada 
amb la Marc que t'espera. 
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Tribuna 
Josep Lluís Carvalho, conseller de la Comunitat Portuguesa 

Universitat d'estiu i conclusions 
Un any més clou a Prada de 

Conflent una ultra jornada de 
la Universitat d 'estiu organit· 
:z.ada per la SAC. El tema 
escol li! , El.~ llindars òplims 
del creixemenrandorriJ, alho
ra que es presentava imeres
sant i d'actuali tat. s'ha tomat 
un parany per a algun del s 
ponents. Em ~fereixo a la teo
ria presentada pe l Sr. Joan 
Albert Farré i Santuré, advo
c:lt, conseller general del PLA 
i president de la Comissió 
Legislativa d'ln terior.En la 
conclusió de la seva teoria, el 
Sr. Fam': afinna que cal limi
tar més la immigració, una 
afinnació que no s'cntCn, per
que se nt el Principat un pals 
necessitat d'immigració, i no 
per casualitat, com pot dir que 
s'ha de limitar-hi l'arribada? 
Per cert, et Govern no està li
mitant l'entrada amb la seva 
polit ica d'immigració amb les 
quotes i d'ahres mecanismes 
impositius? 

Una altrn controdicció té a 
veure, per una banda, amb el 
desig manifest del Govern 
d"ampliar la contractació dc 
mà d'obra de la península i 
evitar aixi la mà d'obra dels 
països de l'est, i per l'altra, Ics 
afim1acions del Sr. Farreque 
d tuen que no cal més immi
gració. En què qut..'-dem? 

Però l'ètica del conse ller 
general del PLA es trenca 
quan carrega sobre tes mino
rics. posant en evidència i en 
el mateix sac culrures tan dife
ren ts com ar:l la lusitana, la 
magribina o In lilipin:l. 

En un pais com Andorm 
seria nlOit més intcl ·li gc nt 
referir-se als immigrants corn 
un tot i no classificar-los per 
l'origen. 

A l'hom de viure i conviu
re, treballar, respectar i se r 
respectat s, existeix una gran 
diferència entres els espan
yols. ponuguesos, andorrans, 
francesos, magribins, filipins 
o d'allà d'on vinguin? 

A ixi. com pot afinnar que 

"En un país com ara Andorra seria molt més inteUigenl referir
se als immigrants com un tol, i no classificar-los per I 'origen" 

no acceptem que els nostres del pa is vel? No cal dir que 
fills rebin una cultura andorra- tenim massa mà d'obra poc 
na úni ca? Voldran els e~pa- q¡¡o/ificoda, però, han parnt a 
nyols, els francesos o els resi- pensar quines mesures s' han 
dents d'altres nacionalitats adoptat per incrementar la m<'l 
que fom1en el teixit multicul- d'obra qualificada? Exhnus
tuml del Principat renunciar a tius i inte rminables controls 
les arrels, als trets culturnls o a d'immigració, retallada d'ho+ 
la seva identitat'! Com pot par- res ell.tra, increment del s Ilo
lar dc model ed ucac ional guc rs, manca d'espai a les 
andorr.i si als patis dc les esco- gua rderies, sous impropis, 
les andorranes la llengua pre- etc.; resumint, ho volen tot a 
dominant és el caste llà'! Ser.m canvi de res. El pitjor és que 
les minories tes responsables o molts fill s d' immigrants, que 
és el model social andorrà que han adquirit amb ple dret la 
està condicionat i lligat per la nacionalitat andorrana amb 
imponància de la immigració dret a vot, es veuran immersos 

en aquestes teories selectives. 
i els senyors polftics s'oblida
ran dc la necessitat dels seus 
vots. 

Kealment desitjo que 
aquesta teoria es limiti a 
l'inconscient del Sr. Farrê i no 
sigui el pensament ge neralit
zat del Partit Libe ral ni del 
Govern ni dc la resta dc panits 
andorrans. Recordo acords 
hi laterals, cultura.ls i educatius 
imporuants en diferents paisos. 
i opinions com aquestes 
només tiren ¡JCT terra el posi
cionament d'Andorra en Ics 
relacions bilaterals. 

9 de setembre de 2004 
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~ Entrevista 
&;i Marc Forné, cap de Govern i president del PLA 

Afronta el darrer curs polític del seu mandat al capdavant de la prefectura del Govern. La primavera que 
ve esgotarà una dècada de poder que posarà fi a una intensa feina per aprovar una bona pila de lleis. 

"Tenim una Constitució prou jove i que 
encara té llarga vida en la forma actual" 
Forné creu que la seva retirada de la primera línia pot facilitar una entesa dels liberals amb els hereus d'Òscar Ri bas 
Toni Solanelles 
Andorra la Vella 

- Ambquin estatdesalutarri
baràcl i'LA a Ics eleccions? 

-" Amb ganes de renovar la 
confiança dc la gent. I penso que 
amb grans possibilitats de poder
ho fer. Amb opcions dc guanyar 
a gran pan de les parròquies com 
va m fer a les co munal s i amb 
possibi li tats d'obtenir una majo
ria consolidada." 

-Qu in escenari e ls co nvé? 
-" No és que cm conv ingui, 

però el que sembla traduir una 
mica la societat andorrana se ria 
el Partit Libem!, el Partit Social
demòcrata, un possible partit 
més dc dre tes integrat perla gent 
que sigui, i un parti t d'esquerra 
verda. Seria lòg ic que n'hi ha
gués dos de tipus esquerrà i dos 
més dc cemre dreta amb els libe
rals com a força central de la po
lítica andorrana." 

-El PLA ha d'a liar-sc amb al
guna de les forces que es mouen 
pel centre dc l'espectre polític? 

- "Quan tothom reivindica el 
ccntn::, nosaltres, els liberals, no 
som una força de centre sinó que 
som una força que aplica políti
ques dc centre. dc dreta i d' es
querra segons siguin mês conve
nients per a Andorra. Som els 
liberals. Però hi ha grups polí tics 
a l'entorn d'unes quantes perso
nes, de líders s igni ficatius i im
portants d'Andorra. que estan 
organitzam altres grups. Penso, 
talcomvapassaralescomunnls, 
que l';tli<mça que vam fer a En
campés bona.'" 

- Passaria per fer un pacte 
amb el COA a tot arreu? 

- "Tampoc no ha de se r això. 
El d"Encamp no va ser un pacte 
que es reedités a tol arreu. A les 
comu nals hi va haver un pacte 
liberal-COA a Encamp i no hi va 
ser a Andorra la Vella, per 
exemple. I no va passar res." 

- Des dc fora veu possible una 
aliança de les forces que se si
tuen al centre? CDA. Segle 21 i 
RD. per exemple? 

- "És que d'aque stes forces 
només en sé el que diu la prem
sa. Es una cosa embrionitri11 que 
no sC fins on pot arribar. He lle
git declarac ions força iuteres
sants de molts d'ells. Vaig llegir 
l'Oriol Ribas que deia que per la 
història molt reeem es veia im
poss ibk• un pacte amb el PS per-
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Marc Fomé considera que el PLA pot renovar la majoria actual. 

què sense cap dubte va ser el se
nyor Bartomeu qui va fer caure 
el Govern d'Òscar Ribas. I això 
és molt raonable. Aquestes són 
declaracions imponants." 

- [ és pe nsa ble un pacte entre 
el PLA liderat per un Pintat amb 
un Segle 21 que s'acaba de bara
llar amb un altre Pintnt a Sant 
Julià? 

- '"A Sant Julià hi stòricament 
hi ha hagut pactes entre el panit 
dels Reig i el dels Pintat. que és 

aixícomes deienabans. N'h i ha 
hagut per temes comunals i in
tents de pacte i acords pel Con
se ll Genera!. Noca! descartar
ho. I des de l punt dc vista 
d'ideologia no crec que el Partit 
Liberal posés inconvenient s a 
que hi hagués una aprox imaçió 
d'aquest tipus. Les posicions po
lit iques són molt pròximes. Una 
altra cosa és. i potser és posit iu, 
que desapareix la figura del cap 
dc Govern Marc Forné. Com a 

persona que vaig assumir el càr
rec en d lloc d'Òscar Ribas per 
obra i gni.cia de Nova Democrà
cia i d" IDN, és lògic que jo sigui 
unam ica quiheocupat lacadira 
del que era el seu líder llnvnrs . 
Tot i que va ser leg itirn i no ho 
vaig anar pas a buscar. En no 
estar en la primera linia potser és 
més fàcil urm aproximaeióentre 
aquests dos panits. que des d'un 
punt dc vista sociològic i ideolò
gic s'assemblen molt." 

- Vostè se'n va, quin balanç 
fadcl' herènc iaquedcixarà? 

- "" Deixem una administració 
consol idada que no ex ist ia, un 
país amb una inversió que s'ha 
fet de la meitat dels pressupostos 
d'aquests darrers anys ... I això 
sense haver de pagar impostos, 
com assegurava el meu anteces
sor. La rea litat ho ha contradi t 
Sí que hem anat fent un desple
gament impos it iu però també 
hem anat fent una gestió del 
pressupost correcta. Hem aplicat 
un rigor des del ministeri dc Fi 
nances que ens ha pcm1Cs inver
tir més del que s' havia invertit 
en la història d' Andorn1 abnns. 
A parti r d'aquí mai no n ' hi ha 
prou .. " 

-A la Diada andorrana de 
Prada es va concloure que el 
model de país s'estil saturant. Ho 
veu així ? S'acaba el model dc 
país en globa l o el model Forné? 

-"De cap manera. No és la 
finalització de res. Estern n mi g 
camí de moltes coses. El que 
passa és quedes del punt de vis
ta mediàti c, si en una reunió hi 
hn vint persones que diuen que 
el model s'hau ria d'estudiar i 
anarperunaltrccamisensedir 
per qui n cam l es vol anar. .. El 
camí és mantenir hotels a preu 
dc saldo? Aquest no és el camí. 
El cami és ... El que ha influït 
mo lt negativament en aquesta 
manera de pensar són lesdilicul
tats de trfm .~ it a causa de les 
obres. La compliC<lCÍÓ diària ha 
fet que molta gent pensés que el 
model anava malament." 

-El metro aeri és In sevll sal
vació. Però la primera pedra no 
es posaril en aquest mandat. 

- "La primera pedra se rà la 
llei que ho permeti . Ln primem 
pedra fis ica ja la posara qui cor
respongui. És més im¡>Ortant que 
s 'acabin tots els tràm its necessa
ris per poder-ho fer possible, que 
això és més eomplicm que posar 
la prirnern pedra, que vol dir lèr 
un concurs i fer una adjudicació. 
Això avui dia és fàci l i no té cap 
secret. El problemaés1irarcnda
vantunmo<le\.un sislcmn." 

- Ja el tenen? 
- "Estem esperant un informe 

uni versitari que ens digui quin e~ 
el sistema òptim dïnfraestructu
raid<!\Ípu s dctrcnpera cad<L 
tram . El Sant Julià-Escaldes i la 
Y de les Vnlircs. Quan es tingui 
això es decidint lt:unbC si hi lm 

Universi1a1 Caw lana d 'Es! iu 2004 
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RECULL DE PREMSA 

BALANÇ 0El2003 I PROJECTES PER AL 2004 

Una associació vol reactivar 
!"Enciclopèdia d'Andorra' 

o La SAC analitzarà 
el límit de creixement 
i l'estat de la recerca 

11 :::=vELLA 

o La participació 
en La Massana Còmic 
serà sobre l'antic Egipte 

u Andorra. A més, va decidir titul<lr 
el 20è Cicle de Conferènci es SAC 20 
IIIIJS.A I'assembleaesvainfomlardc 
la creació d"unaassociacióperacti· 
var J'Enclclopèdio d'Andorra. un pn> 
jecte apan::at d es de fa Ll'mps en di
veJWS11mbits. 

amb Tebtos de l'antic Egipte: et mriu de 
l'Egipte faraònica travésde/sròmics, 
una mostra preparada per ta Socie
tat Catalana d'Egiptologia, i una xe
rrada del president de l'entitat, Jo
sep Padró. catedri.tic d'Història Anti
gade Ja Univer.;itat de Barcelona. 

PflOBLEhiES ECONÒMICS I Ta\ com és 
habitual en el món anocialiu, Ja 
SAC {que ha passat de 252 a 263 so. 
cisJtambéV'Jva]orardurant l'assenl
blea Ja falta de remrsos econòmics. 
Per això l'entitat que presideix Anto
ni Pol va decidi r buscar noves fonts 
d e finançament. Mentre en bus· 
quen,elbutlletldcl'entitat passarà 
a tenir una periodicitat bimestral. 

l.a Soctctat Andorra na dc Ciències 
ISAQvaacordardurnntl'assemblea 
ordinària dedicaria 17a DiadaAn
dorr;ma¡• laUniversitaLCatal:~na 

d 'Estiu{UCE)dc llrJdaa EJsJ/Indars 
òprlrnJdl'lcrrlllrmtutaudorrh I cen
trarà ll-s dcs .. ncsJornadcscnlaSI
tuocióortutliiJ!trspt'rtiwsdelorererco 

LesaniviUtsdc ta SACincloucn 
Ja participació en La Ma ssanaCb
rnic,aquèaquest anycomribuirà 

La n ova secció d e la SAC. la 
històrica,jatreba!laenel segon 
nUmero de la revista especialitzada 
enhistòriaPapersdertem-a.a • • La Diada Andorrana a la UCE. t'any passat. 

13 de febrer de 2004 

PRESENTACIÓ DEL RECULL DE LA JORNADA ANTERIOR 

La Diada d'Andorra a la UCE 
debatrà sobre sostenibilitat 

o Tindrà lloc el dia 21 
d 'agost l hi participaran 
una vintena de ponents 

I I ~~ DESENGCJmAM' 
El pf~'$1 dent dl• Ja Societa t Andorra· 
na dc Ciències (SAC). A.ntoni ?ol. va 
avan(ara hirqucladissctcnaDiada 
Andorr:m:r ;ria Univcr.;it;u Catalana 
d'E5tiu(UCEitractaràdcl tem;¡de la 
soslcnibili!at sota cl titol L!Indorsòp-
timsddcrtixerneruuAndorra. 

Scgunsva cxpl icara hirPol. una 
vintena d'expcru dcb;rtrà el dia 21 
d'agost sobrect'l'ix<'m<'ntsostcnibl<' 
obasant-s<.'cnelsn.'CUIWSquetenirn 
i quin~ el volum de població amb 
(' I qual els recursos funcion<'n de 
manl'raòptimao. Vaaf<'girquel'ldl'" 
bat de la Dtada d'Andorra a la UCE 
lllt<'n tarll o donar pistes sobre o n 

som i on hau riem de .ser per fer un 
ús òptim d'aquesu recursos•. 

2.000 EXEMPlARS I Pol va fer aquestes 
dl>elaradons en el marc de la presen
tació del recull de les ponències de 
la setze na Diada Andorrana a la 
UCE, sota <' I titol Andorra! els sttu 
veïnsddsud. unllibred<'lquals'ha 
editat 2.000 exemplars, segons va cx
plicarl'ol.qu eva remarc:trque 
aques t;¡ publicació els permet •per
durar en el temps•. 

Perla seva banda, <'1 president 
d'Andbanc, Manel Cerqucda. var~ 
cordar que la jom:tda dc l'estiu pas
sa t va servir •perferautoanàlisi 
hinòrica• i vasu!Jratl\ar quenoes 
pot e nt endre •e l fu tur sense fer 
anilisidelpassar•. Cerqueda--queva 
rerordar Ja col·laboració amb la SAC 
durant més de deu anys- va fer èm
fasitambeen lagran cvarietatgeo-

19 de març de 2004 

• • Un mamen! de ta presentació del llibre, ahir. 

b.-r.rfkao dels ponenu que van ¡Jarti
cipar<'n el debat sobr<' cl veïnatgl' 
amb el sud. 

El rnin islre d'Educació, Cultura. 
Joventut i Esporu. Xavier Montam~. 
vavol<'treiterar ol'interèsi laquali· 
tat dels projectes• endegats per la 
SAC. que aconsegueixen sempre una 

bona respos ta dc públic, segons va 
assenyalar. 

El tituJardeCulturatambévaen
coratjar Ja SACa tirar endavant el tl'" 
masobreelsveínsdcl nord. ?olva 
contesrarquc amb vista a l'any que 
ve s'intcnt;¡ràqu<'eldebatsibruipre
risamcnt sobreaquestaqueslió. • 

17a Diada andorrana ala UCE: Els llindars òprims del creixemenr andorrà 297 



TROBADES POLiTIQUES D'ESTIU 

La SAC convida els sis partits a 
debatre el límit del creixement 

o Les formacions 
confrontaran posicions 
a I'UCE de Prada 

~ ~~SH..ooRDAN'I 
La nova fomadadeparl t t.~¡>Oliticsi 

ds de més trodkió !;'S trobaran tots 
juntsperprimeravegada aquestes
tiu en una jom;~da de debat sobre el 
creixementque,atesala tronsversa· 
litatdeltema,marcaràelspuntals 
programàtics de cada fo nnació amb 
vistaalaprecampanyael!.'(;tor.~l que 

s'iniciadla latardor. 
La Socierat Andorrana de Ciències 

o La jomada plantejarà 
la necessitat de trobar 
un ' llindar òptim' 

(SAC) ha convidat els aclualmem sis 
partitsambvocaciónacional -l'artit 
Libera!.l'a rt itSocia ldemòcra ta i 
Centri' Demòcra ta Andorra pel que 
fa als veterans. iScgle21.RcnoVilció 
Democràtica i els Verds pel que fa 
alsde novacreació- a participaren 
unatatt ladedcbatsobreel.sseusrt-s
peetius modelsdegestióquc por· 
taràpert[ toJF.Is!lindanòpttmsdel 
arixt'mt'n/tmdorrú.L1jomadasece
lebraràeldia 21 del mesquevea 

11 de ju liol de 2004 

LA CREACIÓ DELS PARTITS DE CENTRE 

l'rada de Conflen t en el ma rc de la 
DiadaA.ndorranaqueesfacada any 
a la Univer~itat Cat alana d'Estiu 
(UCE). 

L'organit7~Kió hadcm;mat ~rada 
fo rmació qm• l.' la t>On un;¡ pon1.oncia 
sob recreixemem queseràexposad;~ 

Ljuntamcnt;J mhlcsaltres.dcbatu· 
d;~entree!sassistentsa l ;¡jornada 

Els responsables d~ la SAC afirmen 
qucenprincipttotsels p.1rtitsscr;~n 
a Jajomada dc debat, que abordar~ 
prob lemàtiques d'actua litat. com 
aral'urbanismeielrtt med'expan· 
sió, la pl't'SCtvJciódcl medi <~ rn bient, 

l;tsat uraciódelsreettrsosnmura lsi 
lcsd tficultatsdemobi htat a causa 
de l amassific<~cióquehant'xperi· 

mcntat lcszoncsurOOnes. 
Alguns p;~rtitsja han imciatles 

reunions internes per prl.'pa rarles 
ponències, que, tal com en les edi· 
doru anteriors.l;¡SACt'ditaritpos!l" 
rionnent en una publicació. 1111 

RD tanca el curs amb satisfacció 
en haver passat dels 80 militants 
o Encarrega a Garcia fer 
la ponència sobre el 
llindar del creixement 
per a I'UCE de Prada 

,\ ~~~ 
Els dirigents de Renovació Democrà· 
tica han tancat aquesta setmana 
passada el rurs politic amb un incre
ment notabledelamilitància.se
gons asseguren fonts de l'exa:utiVil. 

Membresdelpartil.quev¡¡celebr.~r 

lasetmanapassada l'tíltimarcunió 
fins al setembre. expliquen que Ja 
formació ja ha superat l'IS 80 mili· 
tants,xifraquehasatisfetmolt 
l'executivaperquè.amés,elritme 
d'adhesionséselevat.segonsrcmar· 
quen fonts de la fonnadó. 

Durant la rl.'unió que l'exa:utiVil 
vacelebrarlasetma napassadaels 
dirigents dl.' RD van encarregara[ 
president. Patrick Garcia. l'elabora· 
ció de la ponència sobre creixement 

19 de juliol de 2004 
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socia l. urbanístic i turlsticque 
hauràd'exposaralaDiadad'Andor· 
radl.'laUniversitatCi!talanad'Esuu 
(U CE). 

Els components de les comissions 
detrcballdelpartirtam~vanqut" 
dar quedurantl'estiucadascUs'en· 
carregaria de polir les seves conclu· 
sions.Elsinforml.'s.entreels quals 
n'hi ha sobre educació. habitatge o 
ml.'diambient,sïntegraranalpro
gramal.'lectoralqueel partitpresen
taràalscomicislegislatius.!ll 

11 SOCIETAT Pàgina 8 

la Diada de Prada 
analitzarà els lfmits del 
creixement a Andorra 

24 de juliol de 2004 

El dia en 3 minuts 
DISSABTE. 24 DE JULIOL DEL2004 

m 
OEvotueló del segall del producte autòcton. Adellach 
dem;mamésllllphcactódelesgranssuperficit'!;enl;¡ 
venda dc la Carn de Qu<~htat. També manifL'SHI que l;¡ 
p<~rtiCJpaciodelsfl'Staurantsnoésladl>sitjada. 

lil!idlf 

OFoméaJaca.Elcapde 
Govern lloa l'acord dc 
cooper;~dó,que•dl'sen· 

clava• Andorra. 

~~ Marc ¡:ornê. 

CLiui t a contra e l f rau. 
l'OCDE deman<~ que l'I 
senet bancari no freni 
lïmercanVldcdadl'S. - - '--""""'"" 

Jiff§[,jl,\ 

O Sentències d e l Tribunal Superior. Els magtstrats 
conilnnen ta condemna d'un metge per danys per un
pmdènciail'obltgm•namdemnit7.ar lapactentamb 
36.000 euros. 

.) Dissetena Diada d'Aodom1 11 Prada. la pantt1p.1Ciól 
de ta SAC a la Umversllat C;¡talana d'Esuu portarà a 
debat la ne<:e~~ttat ri<.- ltmllar el crctxemt'nl i hi a.sst.r 
úTil un<~ tmport;¡nt rt:pn~ntació política. 

24 de juliol de 2004 

Uni versiwr Cara la na d 'Esriu 2004 



17a DIADA D'ANDORRA A L'UCE 

La SAC abraçarà tots els eixos 
de la sostenibilitat a Prada 

o Polítics de diferents 
partits debatran sobre la 
qüestió el dia 21 d'agost 

li ~~~~NOOAOANI' 
La dissetena Diada d'Andorra a la 
Universitat Cat~lana d'Esth1 (UCE) 
posarà damunt de \;1 taula la neces· 
sit~! d'e~tab!ir uns limits raonables 
pcralcreixemcmd'Andorr.l. 

La diada tindrà lloc el din 21 del 
mes vinent i serà el pum dc trobada 
de 25 ponentsl¡ucdominen dife
rcntsvessantsdel:~vidae(onòmicai 

social del Principat i que parlaran 
dclslimitsilestwccssitatsdecada 
scctor.J:ntreelsexpensendiferents 
àmbits, com ara I"ens!'nyament, el 
drctoelmcdiamhicnr.rambéhise
r.melsreprt'"Sentantsdelesdiferents 
tendències polltiques,qucexposa
ranquinaés laplanificaciódecrei
xementquefimdesdec;Jdaparrit. 

La presidenta dc la Societat An
dorranadt•Ciències(SAC). l\ngels 
Mach.varemarcarelllargrecorre
gutquehanfetperarribarfinsaquí 
i Ja bona acollida anual. Unes vui
tanta pe~onesassisteixencadaany 

a alguna de les ponències dc la dia· 
daiaqut"stanyhandonatsisbeques 
perassisúral'UCE. 

Pcl quefaal"assistènciadelsp()
ncntsa\adiada,MKhvadestacar 
que, rot i que alguns no hi puguin 
anar. •maihanfaltatlcsponèncics 
per escrit•. Antoni Pol. membre de 
laSAC.tambevasubratll¡¡rJaim· 
port:lnciadelapub\ic¡¡ciód"aques
tcsponèncicscnunllibregràciesal 
patrocini dc l'entitat bancàriaAnd· 
banc. E 

24 de juliol de 2004 

Els limits del creixement, 
a la Oiada de Prada 

La dissetena Diada d'Andorra a 
Ja Universitat Catalana d'Estiu 
(UCE) debatrà sobre la 
necessitat d'establir uns Umlts 

raonables per al creixement 
d'Andorra, des dels punts de 
vista de la vida econòmica 1 
social del Principat Es un tema 
àmpliament analitzat en el qual 
no ha estat possible trobar 
encara un consens. 

26 de juliol de 2004 

TROBADA DE DIRIGENTS 

Fomé, convidat a Prada per 
debatre l'euroregió de Maragall 

o L'UCE promou el diàleg 
amb politics de les dues 
bandes del Pirineu 

li ~~~g~-1~'oGORDANY 
EiGlpdeGovem.!l-1arc!'ome.també 
pankiparnenl'ediciódclaUniversi 
tat Catalunya d'F.~tiu (UCE) de Prada. 
que se celebrar~ aquest cap dt> set· 
mana vinent. Ta l com els represcn· 
tants de tOls els partits poliries. que 
prendran part en la Diada d"Andor
ra per exposar ciseu model dccrei-

o L'acte tindrà lloc el dia 
25, quatre dies després 
de la Diada d'Andorra 

xement. el cap de I"E..xecutiu ha estat 
convidat a la trobadadc!Connent 
Segons va fer públic ahir l'agència 
Efe.elcapdei"Executiupaniciparà 
en undebatambpolíticsdelcsducs 
b;mdesdePirineusobrc\"euroregió 
que promou el president de la Gcnc
ralitatdeCatalunya.PasqualMara
gall(PSq. 

Alatrobada,queesfaràeldia25 

16 d'agost de 2004 

coincidimamhlacloendadelaUni
ve~ita t ,tambéhiassistiranelsprcsi· 
dentsdelsconsellsregionalsdcLien
guadoc-Rosselló.GerogesFreche. i 
d"Aquitània,AlainRousset,aixicom 
el p1·esidc·ntde\a regiód~Migdia-Pi
tineus.MartinMalvy. 

Per la seva banda. e l rector de 
l'UCE.JoandomcnecRos. haexpres
sateldesigqueaquestareunióinter
li"ontcrerad"altnivcllscrvcixidcci
meraperconsolid:~rel projecte 
d'euroregió, la qual s'emmiralla en 
eltcrritoriquccompr<'nia \"antiga 
coronad'Aragó.denominatperal· 
tresforcespolitiquescomaPaïsos 
Catalans. 

Prèviamentaaquestacte.dissab
requevcestrobaranaPradamem
bres d<" l i'IA, PS, CDA. Jill. Segle 21 i 
elsVerdsperfixarelsrcspecriusllin
darsperalcreixcment.e 

PRECAMPANYA 

El COA centra 
el programa 
en la política 
mediambiental 

~ ~=o~ VEL!.A 
El CDAja ha iniciat els treballs in
terns per elaborar el programa 
electora\Ldemoment,estàcen
tran r lafcinaene\sàmbitsde 
creixemcnt i urbanismc.medi 
ambient i infraestructures de sa
ncjamentisalutpúblicai\egisla· 
dó mediambiental. segons un ro
mun icatquevaemetreahirel 
coordinador del comitè loca l 
d'Andorra la Vella. Antoni Ries
tra .E l m<"mbrede l;~formació 

demòcratavaexp!icarquesibé 
la intenció del part.it é; atur.Jr ara 
el debat per reprendre'\ després 
de l'estiu. durant e\mesd"agost 
vol anar exposant ala societat els 
continguts del programa . El ma
teix Riestra. afegeix el comunicat. 
presentaràelspi!arsdclapropos-
ta demòcrata a \adiada d"And()
rra de la Universitat Cata lana 
d'Estiu, el dissabte 21. Sota el 
titol Bases programàtiques del CDA 
entl'lnàlicaambiel1talperaunbon 
ordeuamenricreixemenrdelnostre 
país.cl que va ser candidat a còn
sol de la capital confrontarà les 
tesisdelCDAamb lcsdelarcsta 
delspartil.'idurant lajomadade 
Prada.Paral·lelamentaltreball 
sobre el programa. Riestra va 
anunciarquetambéels mesos 
postetiorsal'estiu lafomJacióin
tent;~rà tenirperf1lada la ll ista 
electoralambquèespresentarà 
alscomids legis\arius. E 

3 d'agost 
de 2004 

.... Forné i Maragall. en un acte de l'any 2000. 
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DETALLS PROGRAMÀTICS DEL PARTIT CENTRISTA 

El COA vol més diners per als 
comuns per sanejar les aigües 
o Aposta en ferm per 
l'ecotaxa i pel consens 
entre administracions 

11 ~~~VEllA 
El CDA opina que els comuns han 
detenirmésrecm~ospt."rinvcrtiren 

medi ambient i. concretament, en el 
desplcgamcmdelpladcsanejamcnt 
del1996,jaquecreu que hi ha un 
endarrerimentdetresanys. Elpartit 
aposta perla fónnula delesecotaxes 
i tambéperlil coresponsabilitat fis-

La conferència a Prada 
sobre l'euroregió 

La Universitat Catalana d 'Estiu 
és un altaveu de tot el que 
passa I se sent al Pirineu. 
Aquest cop la trobada dels 

o Alerta dels perills de la 
canalització dels rius i 
promet restaurar riberes 

ca\i el consensentreel Governi les 
ad ministracions parroquia ls. Els 
centristes volen incloure al progra
ma e\ectora\ elcompromlsdecom· 
pletar durant la pròxima lfb'ÍSiatura 
lesxarxes dc distribucióiseparació 
entre les aigües pluvials i les resi
duals, i tambéel col·lectorgeneral 
Consideren que el termini •d'entre 
cinca deu anys• que el Govern ha 

principals polftlcs d 'una banda I 
de l'altra de la serralada pot ser 
Important. La nostra presència 
s'hauria de refermar sota el fet 
que som l'Unte estat pirinenc. La 
nostra força i la nostra inic ia tiva 
han de ser Intenses. 

17 d'agost de 2004 

DETALLS DEL PROGRAMA ELECTORAL DEMÒCRATA 

El COA reclama mesures per 
evitar restriccions d'aigua 

~· ~~VEUA 
EICDAcrcuquccal planificar i asse
gurar l'accés a l'aigua per evitilr me
suresde restriccióalesqualsel par
tit creu que el paisest;r abocat si no 
s'actuaamb rapidesa.Elscemrisles 
recorden que l'abast<J ment d'ai¡,'l.ta 
es veu amenaçat durant Ja tempora· 
da de més afluència tur(stica i aflr· 

menque rnocspotdonarcarta 
blanca• a noves urbanitzacions ni 
tampocespodenautoritzar cmilers 
de nous llits• sense una previsió de 
la disponibilitat d"aig\ta. Per això. el 
COA demana que es compleixi Ja llei 
general d'aigües i que es dissenyi un 
pla es tratègic nacional per preveure 
necessitatsfuturcs.Bpanitind deix 
tambéen el conLrolde laqualitatde 

parlatambelscomunsésexcessiu. 
•Creiem insosteni ble allargar deu 
anysencaraaquestasituació•. asse
nyala el CDA en un comunicat emès 
ahir. 

Un altrefocusd'a tenciósón lesri· 
~res dels rius. El CDA !"l'COrdi! els !"l'" 
sultatsd"un estudi fetelt999per 
encàrrecdeMediAmbiemqueva 
concloureque cl"estat de la vegeta· 
dó de ribera era deficient>. El partit 
alertadelsperillsquecomportala 
canalització: •Amésdematarelriui 
donarun:~imatgeturistica negaliva . 

evitala ci rcula ciónor m:lld els 
aqülfersambelriscqueaixòsupo
sa.• El compromís demòcrata es ba
saen lavolunt.atdeprotegirles ribe
res i rcstaur.u~lcs amb replantacions 
i proteccionsYegetals, i fer estudis 
d'impacteambienta l delesobres 
quepuguin perjudicarelriu.!!!! 

l'aigua i lamenta que no hi hagi cap 
estudisobreelsindexsdecontami 
naciódelsdipòsitsodeles reserves 
subtcn"ànies. 

Recordantqueel consumd'aigua 
perpersonaaAndorraésundels 
més alts del món. proposa un;J mo
demitzaciódelesxarxt•sdedistribu
cióperevi tarpèrduesicampanyes 
d'educacióideconscicnciacióentre 
elsciutadanspermotiYaruncanvi 
d'hàbits. En li nia amb la demanda 
que fa perquè Ja gestió del nou cen
tre de tractamentderesidusrccai
gu i en l'Adm inistració pública.el 
panitmanifesta lasevaoposicióala 
privatització de l'aigua. e 
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DETALLS DEL PROGRAMA 

El COA aposta 
per un pla de 
gestió i control 
dels boscos 

!1 ~~~>1:LLA 
El CDA argumentarà al programa 
elec t or~ lla ronveniència d'esta
blir un pla de gestió forestal per 
conse!var iaprofitar elsboscos.El 
partit neuqueca l unsis tema 
cveritable• devigilància nacionill. 
quesib'lliin i cia tivad~Jscomunsi 

queting\ticomafinalitatconser
varen bon estatlesitreesforcstals 
i potendar·ne les funcions, ja que 
recorda que el bosc és, a lavega
da, obase delssistemesnaturalsi 
atractiu paisatgistic•. la funció 
educativa. cultural. cientlfica. es
portiva i d "esbarjo que complei
xen els boscos és un altre de ls 
motiuspelsqoalselscent ris tes 
reclamen un control estricte de 
l'explotació que se'n faci 

Una altra proposta mediam
bientalqucahirvadonaraconèi· 
xerla fon11acióatr.wésd'un nou 
comunicat d'Antoni Riestra. és 
l'elaboraciód'unsistemadeccrti
ficació de la fusta •que permeti 
aprofiur-Jaiexponar-la• 

El partitesposidonaafavorde 
ladeclaració delavalldelMadriu 
coma bé d'interès cultural i re
clamaunmarclega\quecnde
tenninielsusos ilaprotecció.lll 

19 d'agost 
de 2004 

25 experts analitzen awi el creixement 
o Entre d 'altres, xerraran 
representants dels grups 
polítics del país 

La diada d"Andorra a la Universitat 
Catalana d'Estiu (UCE) anibil avui a 
la 17aediciósota el titolEls!llndal"!" 
òptimsde\rrei){emenlandorni.Lajor· 
nada, que organitza la Societat An
dorran;J de Ciències QUI! presideix 
Àngels Ma ch, co mpta amb les 
ponències de 25 experts en diferents 
camps de la socioeconomia andorm
na.l'objectiu ~s analitzar, des de 
tots els vessants, fmsaquin puntés 
sostenible el creixement que està ex
perimentant el pals. 

Lajomadaestaràmarcadaperles 
compareixences de representants de 
les diferents tendències politi(¡ues. 
com U u ls Quillacq, de Segle 21: An
toni Riestra, del Centre Demòcrata 
Andorrà: l'atrick Gi!rcia. dc Renova
ció Democràtica: lsabel loz.ano. dels 
Verds: Ferran Goya.deiPartitSocial· 
demòcrata,ijoanAlbertFarré,del 
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Panitliberal.També hiparticiparan 
membres d'aliies entitats que tenen 
rnoltadirsobreel creixementila 
sostenibilit:at com Anna Riberaygua. 
d'ADN; Montserr.u Mases, del Crecit: 
Marta Rotés, de Ski Andorra: Xavier 
Palou. de la Unió Hotelera. i Maria 
Marti. de la Fundació Reig. 

Peròperdonarlavoltaal proble
ma. hi prendran part professionals 
d'a ltres sectors que estan d'alguna 
formaimplicatsencltemadel crei· 
xement i la sostenibilital. Un exem· 
ple és la ponència de Maria Ci nta 
Pi!llé.deldepanamentde i'Escola 
Andorrana: Marti Salvans, directiu 
de FEDA: joaquima Sol. dírect.ora dc 
la Caixa AndorranadeS('bruretatSo
cial: Mai te Bourgeaud, degana del 
Col-legi d'Advocats: Maria josé Puig· 
subirà.presidentadel Cercled'Eco
nomia : josep MariaGoicoechea. 
metge: Ramon Ganyet. enginyer de 
ca mins, o bé Antoni Armengol. di· 
rector de l'Associació de Bancs 
Andorrans. 

També hi haurà representants del 
GoverncomEronEstany,josepEsca· 
ler i josep Maria Cabanes. • 

El Centre de 
Cultura Catalana 
participa en una 
taula rodona 

.... Et Centre de Cultura Catala
napartfclpaavuia la s.egonade 
les taules rodones d'entitats de 
paisos deparlaicultura catala
na,dinsdelmarc dela 24a Uni
YersitatCatalanad 'Estiu. 

.... El president del Centre, ÀIYar 
Valls, serà un dels ponents que, 
sota la rUbrica Entitats 00/ pafs, 
analitzaran ei paper de les as.so
ciacions que es dediquen a la dl
fusió de la llengua i la cultura ca
taLanes. Altres ponents seran re
presentants de l 'Obra Cultural 
Balear, de l 'Acció Culturatdel 
Pafs Valencià, de la Federació 
d'Entitats de Catalunya Nord, de 
l 'Obra Cultural de t'Alguer i de ta 
UnlversitatCatalanad'Estlu. 
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11 SOCIETAT Pàgina 8 

El creixement del país 
serà analttzat avui per 
25 experts a Prada 

21 d 'agost de 2004 

El dia en 3 minuts 
DISSABTE. 21 D'AGOST DEL 2004 

ii§i#Mft'è Of 
O LaCam de Qualitat no interessa al peti! comerç. 
Les carnisseries de barri es queixen perquè comprar la 
carn del país perpeçesés molt car i fer·hoengrans 
quantitats no els interessa 

1@6114 
O Eleccions a I'USdA. Ga· 
briel Ubach medita dei· 
xarl'anyqueveelliderat· 
ge de l'organització 
.... Gabriel Ubach. 

O Precampanya electo
ral. El PlA vol veure si té 
punts de convergència 
ambSegle21. 

ii.PI§tl '": I 
O L'heliport. La posada en funcionament de l'heliport 
h<1<1rà d'esperar que els governs espanyol i andorrà 
tanquin l'acord internacional que ha de permetre 
crear l'aeroport Andorra-Pirineus a la Seu d'Urgell. 

ODiada d 'Andorra. Lajomad~ d'Andorra~ la Univer
sita tCatalanad'Estiuarr!baa la 17aediciósotael 
títol Els llindars òptims del creixement undorrà. Hi parti· 
cipen 25 experts de !a socioeconomi~ andorrana 
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Ara el medi ambient es 
recepta amb píndoles 

Curiosa la precampanya del 
COA, o potser només de Riestra, 
d'anar fent campanya a còpia de 
plndoles de medi ambient 

Segur que la maJoria estem a 
favor del que es diu, perquè en 
el fons és mott genèric. 
Importa posar remeis, perquè 
aquestes pfndoles siguin 
realment medicinals. I curin els 
mals amb realisme. 
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Editorials 

El límit del creixement 

E 
l diccionari defineix el creixement com l'acció de 
créixer. Hi ha un altre tipus de creixement - allò 
que es diu créixer com les carabasseres- que en ser 
irracion al pot acabar ofegant el que és autèntic. 

Diferenciar en funció de la mida de les coses -o dels països
no és un acte purament artificial, sinó molt realista. A !'hora 
d'analitzar o de donar polítiques a seguir es veuen unes 
tendències molt acusades al país. El liberalisme 
internacional amb la defensa del multilateralisme, els 
neoconservadors hegemonistes que defensen la sobirania 
pròpia i projectes unilaterals, els rea listes gestionaris que 
parteixen de saber el que som per arribar al que podem ser 
seguint sent els mateixos i fi nalment els sobiranistes 
aillacionistes capaços d'alinear·se amb temes concrets. però 
sense perdre la seva posició. Totes aquestes solucions - potser 
podríem trobar-ne d'altres- parteixen d'u n país que és el que 
és. Una banca acomodada, un ll iure comerç amb problemes 
estructurals, el mateix que el turisme. una política agrària a 
còpia de subvencions, el sector de la construcció com un fort 
su port econòmic actualment, moltes lleis econòmiques i 
poques de socials. I un pais ffsic transformat amb fo rça en 
pocs anys. ¿Quins són els limits7 

[ 
Parlar del límit del creixement té com a lfmit 
començar s abent molt bé el que tenim i què volem 

La sostenibilitat 

e om a solució per al futur del país es parla de 
sostenibilitat. És una posició que podria anar 
contraposada al límit del creixement, que és 
massa ambigu , com la mateixa sostenibiütat. El 

món dels negocis es vol que sigui sostenible, però ¿per a qui? 
La reacció verda amb una finalitat molt encomiable està 
passam - en la majoria de llocs en què es defensa- al realisme 
d'empresa, en què el facto r persona ja pesa menys. El 
desenvolupament sostenible es transforma en la utilització 
sostenible, que és la millor manera de dur a terme unes 
pràctiques -amb lleis com la del sòl que s'haurien de 
discutir a fons- totalment contràries al que es defensa. La 
sostenibiütat, tal com. ara es planteja, només pot afavorir els 
que tinguin una influència més gran _ No s'ha pa r lat gens del 
consum sostenible i ai..'I\Ò és un error. perquè obliga a un 
creixement del consum per no caure en la crisi de la 
insostenibilitat. L'exemple del turisme va en aquest sentit. La 
sostenibiJi tat econòmica no manté un;¡ correlació amb la 
social. més aviat al contrari. Limitem Ja segona i explotem la 
primera. Aquests conceptes s'han de plantejar avui a la 
diada d'Andorra a Prada. El problema és que tots tenen el 
seu discurs -o propaganda- preparat i s'escoltarà poc. 

[ 
El desenvolupament sostenible é s una idea pervertí- J 
da i en molts casos un llenguatge buit de pensament 
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I DIADA ANDORRANA A LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU A PRADA I Pàglr~a 3 

Andorra està tocant 
sosb-e en creixement 
1 L'augment de 
la construcció 
perjudica el 
medi ambient 

Aspecte de la taula rodona, ahir a Prada, 
amb tots els participants de la diada. 
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El dia en 3 minuts 1 

DIUMENGE. 22 D'AGOST DEL 2004 

~ •mmç;u a¡ 
OOebat a la Universitat Catalana d 'Estiu a Prada de 
Conflenl La SAC va convocar ahir 25 expens per par
lar dels limiu del creixeml!rH a Andorra en tots els 
àmbitS. 

22 d'agost de 2004 

1 Els temes socials 
han de tenir un pla 
urgent d'actuació 

La mobilitat no té 
més sortida que el 
transport públic 

Universitat Catalana d'Es tiu 2004 



ELS LLINDARS ÒPTIMS DEL CREIXEMENT ES DEBATEN A lA DIADA ANDORRANA DE L'UCE 

.. LA XARXA VIÀRIA 
La saturació a les 
carreteres és un dels 
problemes crònics 
quees'lflntractar. 

.. Et. TURISME 
Ln situació del 
sector hoteler I el 
tur1sme va ser un 
tema important. 

La Seguretat Social només pot 
assumir les pensions fins al 2037 
o Goicoechea alerta 
que un 8% de la 
població no està 
cobert per la CASS 

o Andorra disposa de 
3,9 quilòmetres de 
carretera per cada 
1.000 habitants 

11=~ 
asituaciód'Andorraentots 

L
elsàmbit~estàarribanta\ 
sostre decreixement i de 
moment hi ha poques alter· 

natives per invertiria tendència. 
Aquesla és la conclusió a la qual v;m 
arribarelspolítiaiexpertsqucvan 
reunii'Sl'ahiralaUniversitatCatala
na d'Estiu. a Prada de Conllent, per 
participar a Ja diada andorrana, cen
trad~ a revelar quins són els llindars 
òptims de\ creixement andorrà. 

Una dc les dades que més impac
t ev:mc<~.Us.lrvaser l a lim ita ció dcl s 

recu rsos dc la Caixa Andorrana dc 
Scgur't! t:u Social (CASS) pel que fa les 
rescrvcsen lan-cciódevellcsa,ésa 
dir. la panques'enc¡¡rregadegestio
narelsrecursos perg¡¡rantir lespen
sionsdt'jubilats. 

L1 intervenció de]¡¡ din.'Ctora ge
ncrnl de la CASS. Joaquima Sol, va 
deixarclarqueambelsistemaac
tual rany2013el pagament de les 
pensions suposarà una xiFra supe
rior als ingressos per cotitzacions de 
vellesa irany2037s'esgotariala re
servaminimanecessàriaperfer 
front a lespcnsions. Aquestcsprevi· 
sions s'extreuen d'una projecció ac
tuarial portada a terme els anys 
1996 i 2001 pcr BilVAConsultores. 

afegits 
• Llei del sòl 
Plans d'urbanisme per 
limitar el creixement 

Josep Es~:alcr. d~rector d 'Ordena· 
mcntTerri toriaLvadefcnsarl<!llei 
del sòl com a clement limitador de.! 
Crt.'!XementtOII que va reconèixer 
quccraunanorma rigida iquepre
\'eiaconserv¡¡rel mateix coeficient 
d'edificabilita t queabansdel'apro
vació. Va d1r, però, que unt-s unitats 
d'actuaciómlisgransen els plans 
d'urbanisme haurien permès més 
cessiódctcrrenypcrazonesverdes 

Sol va assegurar que per posar re
mei a aquesta situació cal q ue 
s'aprovialm6aviatpossibleJ¡¡IJei 
de la CASS, des de fa any a mans del 
Govern: .~ indispensable que les co
ti tzacions ¡¡ugmentin com mé-s ~viat 
millor.• 

.,.. Xifres en dubte 
Las dades de Tu ri sme 
perden credibili tat 

La Unió Hotelera va posar en dubte 
ahirlaveracitatdek-sxifrcsofidals 
del Ministeri de Turisme ~obre els vi
sitants que pernOCten. El Govern va 
assegurar que l'any passat més de 
tres milionsdepersonesvan fer ni t 
alshotels.Lapatronalafirmaqucsi 
aquestesxifresfossinreals,l'anyl)<IS
satelsestablimentshaurien tingut 
una mitjanad'ocupaciódel7J,.. i 
no la van tenir. 
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El Servei d'Assistència Sanilària 
!SMS) tambê va ser motiu de disc:u· 
sió a la trobad~.l.'encarregat d'ana· 
!itzar·ncelfuncionamentvaserl'ex· 
minis t re de Salut i Benestar Josep 
M~ria Goicoechea. que va posar de 
manifest que el sistema no arriba a 

tothom de la mateixa manera ja que 
hi ha un8%de la població que no 
disposa de la cobenura de la CASS. 
oDubw que tot aquest gros de pe~ 
nes, unes 5.000, compti amb una as-
segurança privada<lueelscobreixi 
el se-rvei s~nitar i • , va suggerir 

... Càritas 
El vessant social també 
té limits de creixement 

AgustiFont.expresidemdeOrit.asi 
exministredeTrl'ball i BenestarSo
cial.vaimroduir clconceptedede
senvo!upament sostenible social. Va 
demostrarqueésnccessariqucles 
politiques socials siguin accessibles 
per a tothom 1 no només per a una 
part de la població (residents amb 
un mínim de 3 atl)'!i). Font va remar
car que els UI tims tres anys Càritas 
haretunJO% rn~descrveis 
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Goicoechea. 
l.'exminislre també va incidir en 

les possibles errades del sistema a 
partir de l'augmen t progressiu de 
població (s' ha quadriplicat en 40 
anys). Una de les virtu ts com ara po
der escollir el facultatiu pot conver· 
ti r-seenundesavanta tgejaque no 
hi ha ca p control de ia des pesa sa· 
nitària. Segons Goicoechea. en sani· 
t<~ t •mésnovo l d i r millol'l i pertan t 
assenyalaquecaltrobar elsmecanis
mesnecessarispercontrolarquecls 
assegurats nomês rebin els serveis 
que realment necessiten. 

MOSIUTAT I A banda de la sanitat. un 
dels temes que més preocupen la po
blacióéseltrànsitjaqueésevident 
que s'ha arribat a una situació límit 
amb aproximadament 900 vehicles 
per cada 1.000 habitants i una xarxa 
viàriaqueen totalsumanomés275 
qui lòmetres. El vicepresident del 
Col-legi d 'Enginyers Superiors, Xa· 
vierBeal.vacalcularqueaAndorra 
hi ha 3,93 quilòmetres decarreteres 
per cadai.OOOhabitants.és a dir. 
pcr a90 0 vehic!esse nse teni r en 
compte elsturistes (l'any)X!sSJ t, més 
d'onze milions) 

Segons Bcal. siescompa ra la si
tuaciód'AndorraambSuïssa (geo
gràficament similar) la xarxa viària 
existent téencaramargcpcrcréixer. 
Tanmateix, apunta diferents factors 
q ue limiten aquest marge : la 
història del pa is (fa menys de 80 
anys no hi havia cap carretera). el 
fuctor econòmic, l'Impacte en el me
di.el factorsocialielcreUcemen t de 
les infraestructures viàries dels 
paiS05veins. 

El directord'Econmma. Ramon 
Reguanl, va apuntar algunes de les 
solucions que es poden aportar a la 
saturació de la carretera iva recor· 
dar la importància del metro aeri. e 

... Cohesió social 
Discussió sobre el paper 
de la immigració 

Els polítics van tenir una presència 
important a la Diada Andorrana de 
la UCE. la immigració lambé va ser 
un tema reruiTt'nt en les ponències. 
Mentreunsinsisteixenenlanecessi
tat dc buscar mecanismes d'inlegr.J· 
ció, d'altres alenen del perill de seg· 
mentació que compona. joan Al ben 
Farré, del PLA. veu la immigració 
rom un risc per a la cohesió social i 
lapèrdua delsentimentd'idcntitat. 
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Editorials 

Andorra ha tocat sostre 

U 
n any més la Societat Andorrana de Ciències ha 
congregat una nodrida representació 
d'especialistes a Prada per analitzar un tema tan 
actual com són els llindars òpti ms del creixement 

andorrà. Sense perjudici que analitzem alguns dels 
plan tejaments en un altte moment. sí que voldrlem fer una 
petita anàlisi del que es desprèn de la jornada. La conclusió 
és que Andorra ha tocat sostre. La frase és m olt axiomàtica i 
sens dubte s'ha de matisar. Amb les estructures actuals 
alguns aspectes tenen uns límits dificils de superar, però en 
canvi aquesta situació com porta que altres nivells del 
creixement - la millora social, per exemple- encara es trobin 
en una situació desequilïbrada. El creixement ha de 
con linuar. però d'una altra fonna i amb una reestructuració 
a fo ns de les politiques econòmiques i socials. Cada sector té 
unes al ternatives per seguir i e l que és intel-ligent és adequar 
el present en Ja projecció a1 futur. El turisme ha d'aportar 
més qualitat i autoexigència. La mobilita t ha dc potenciar el 
t ransport segregat i el públic. La sanitat ha d'arribar a 
tolhom i la CASS ha dc preveure el futur lligat al creixement 
econòm ic. La constmcció és desorbitada i s'ha d'ordenar a 
tn1vés d'un equilibri ecològic. Tenim molta feina. 

[ 
La diada d'Andorra a Prada ha reflectit els problemes J 
del pafs amb poques solucions pràctiques per fer 

Més del mateix 

N 
o tenim novetats im portants per destacar de la 
diada. Un a altra vegada s'h a parlat més del 
mateix. El problema és situar una política 
pragmàtica i realista per seguir. També. qui ho ha 

de fer i de quina ma nera. Partim d'una base que s'ha 
constatat: la manca d'un estudi a fons de la realitat del país. 
Fal ten dades i mo ltes de les que tenim provoq uen dubtes. 
Només amb un coneixement clar de Ja situació tmbarem la 
resposta adec1uada. Una altra vegada s'ha pogut comprovar 
el veU aforisme que si dius de quina classe ets e t diran en 
qui n bàndol et trobes. Cadascú ha dit el que li interessava i 
no sem pre les posicions un.itàries responen a la necessitat 
com unitària.l1s bo seure al voltant d'una taula i parlar. 
Millor enca ra apmtar conclusions bàsiques. però reals, del 
que s'ha dit. Només amb una visió conjunta dels problemes 
es pol veure quines són les alternatives de flllur. És clar que 
el creixement ha de continuar, de tots dependrà que sigui 
salvatge i exclusivista, o equilibrat i igualitari. Ens refermem 
en el que dèiem ahi r en aquestes tna(eixes pàgi nes. Si no 
aconsegu im tenir una idea de pais, de tolS i per a rolS. serà 
dificil l'esforç unitari adequa t per tirar endavant. Viurem, 
però no dis posarem de la nosn·a vida. 

[ 
Amb les conclusions presentades, el problema és ara ] 
treballar en les solucions i en qui ho ha de fer 
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El dia en 3 minuts 
Dlll.UNS, 23 D'AGOST DEL 2004 

¡•mmen m 
O Pisos tutelats per a la gent gran. L.1 CASS conv~r
tirà l'antic Hospital de Santa Coloma en habitatges tu
tl'l~t s J>i.'r als p:~drins. Tot i qu~ el project~ encara és 
embrionari, l'ediliciscgur.l menttindrà20pisos 

O Na c iona ls 2005. Ga- ,..,.,-,c-.==---, 
brielése l c:~ndidat prin· 
ci¡Jal a lidcrar lailistal i· 
bt>r.~lde laMassana. 

.... j0<1n Gabricl. 

O Divergències PLA-PS. 
EvidencienaPrad<~dues 

maneres diferents de con· 
tmlarclcreixcmcnl. 

J@ffl 

OOolcoechea ¡_malltza el sistema sanllari. L'exminis
tre de Salut posa dl' manifest que la manca de coordi
nació ~obre el procés d'atenció mèdica perjudica la 
qualit:Hdclsef'V('iin'augmcmaladcs¡JCSa. 

I O Un andorrà a l'Argentina. jau1ne Ros. u;; ~mp~sari 
I ~-~~bp;;::c7::~~¡~-=~:~~~¡f~~~~~~=-u~ ~~~~.¡: 
I va reactivar un pohlesensegaireaclivitaL 
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La llei del sòl i la norma 
rígida que cal estudiar 

A Prada es va partar de l fet que 
la llei del sòl és una nonna 
rlgida. Una sobretot sr que ho 
és. Aquella que marca que os 

podrà edificar com a mlnlm el 
que ja es fa. O sigui que 
partem de creixement 
desmes urat i encara en 
provocarem més. Aquest 
tema requereix un debat amb 
amplitud. 
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<<El sistema sanitari 
està afectat per una 
coordinació escassa>> 
11 

L'exministre afirma que aquest fet incideix 
negativament en la qualitat del servei 

23 d 'agost de 2004 

11 

El problema repercuteix en la despesa 
sanitària i no implica una millor atenció 

REFLEXIONS POLÍTIQUES DE LA DIADA ANDORRANA A LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE PRADA 

PLA i PS palesen les divergències sobre el creixement 
o Farré i Goya discrepen 
sobre la fonna com cal 
regular el model de país 

ElsdiscursosqueJoanAlbcrtFarréi 
ferr<.~n Goya v.1n fer dissabte a Prada 
són una bona demostració de la dife
rentmancratleveureelcreixement 
d'Andorra que tenen el l'l.Aicl PS. 
Així. si pelconsellergen('ral lib('ral 
scr.'!el •mateixinaturaljocdemo
cràtio clqucf.lràqueel pals trobi 
unmodel omo!tmésr<Jcional•.pel 
socialdemòcratilcal arnburg~ncia 
•una intetvenctó decidida de l'Estab 
per posar ordre al sistema i garantir 
un creixement •equilibrat, sosúngut 
i sostenible•. 

Farréva remarcar que encara no 
s'ha arribat a l nivell de protecció 
mediambiental que demana la 
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Conslitució. que la mà d'obra poc 
qua!ificadadificultaràcadacopmês 
la cohesió social i que als sistemes 
educatius hi had'haverunsprogra
mesmésintegradorsperevitarfrag
mentadonssocials. 

El conseller va ;¡nrmar que una 
rdlcxiósobrclacrisidelcreixement 
hadedonarelemt>ntsabpo\itic;per 
regula r elsexcessosambmesuresle
b''islativcsifiscals.SegonseiLperde
finire\sobjectiusdelcreixementcal 
la participacióiclconscnsenticels 
interlocutors.Vadiferenciarelcrei· 
xemcntu rbanísticdel'econòmic.in· 
ddintenla necessitat de diversificar 
l'economia.iv;¡opinarquelasocie
tat andorrana •potsl'r no funciona 
tan bé com voldriem però de ben se
gurqu('nohofa pitjor queia dels 
païsosveïns•.Tambévadestacarla 
conveniènciadelimitar •més o la 
polllica immigratòria per garantir 
una integració rnillor •al voltant 
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d'uns valors comuns plenament 
compartits per una immensa majo
riao.PerFarré. lalleidelsòlradona· 
litzaelcrei.xementielfa •harmo
túósi ponderat>. 

Ferran Goya va recordar punts del 
programa electoral del PSdel2001 
per argumentar que el model de 
creixement dels socialdemòcrates 
estilbasat •enunaconcepciórenoV<J
dadela societat del benestar. que 
implica sostenibililat econòmica. 
l'equitatilacohesiósocial.amésde 
Ja sostenibilitat ambienta h. A part 
de no estalviar retrets al Govern libe
ral. va defensar que el creixement 
ha d'anar Lligat amb una legislació 
econòmicaifisca].unanormativa 
socialadaptadaiuneslleisd'ordena
ció tenitotial i de protC!Cdó ambien 
Lli adequades. A mês de Ja interven
ciócstatal.vaadvocarperunaparti
cip:~ció responsable i informada de 
com\ms, empreses i ciutadans.= 
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L'EXMINISTRE FA UNA DIAGNOSI DE L'ATENCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA SALUT 

Goicoechea alerta de la falta de 
coordinació en el sistema sanitari 
o Afirma que aquest 
problema incideix 
negativament en la 
qualitat del servei 

..... ~, 
fSCAU:JES.E'IGORlAW 

I SIStema d"atenCLó sa-

Emtària,totiqm•l'any2000 
Vdserclass¡ficatenelquan 
lloc d"entre 191 p~·r I"Org¡¡

rntl.óidó Mundial d(• la S~ llit 
(OMS).• téunaincidèncianegativa 
l'lllac¡ualitatdelservc l ac;~usadcla 

mam·a dc coordinació del proci!~ 
d'atl•nció•. L"exmimnn· de S;~ lutl 
exdu·eaor de divisió de l'OMS josep 
Mana Gmcoechea va argumentar 
Jt¡ue~la afirmació en la ponènna 
que va desenvolupar per la diada 
d"Andorr.a celebrada a la Umvcrs1tat 
(.¡¡¡,¡Janad1!stiu. 

El fet que no hi hagi un ens cen
tral que roordm• el 1.H"IX"éS d'a tenció 
sani t:-tria fa que depengui uomés 
d.:lspacicntslaidcntificaciódelf3· 
cultatiu quenecessiten.Aqut'51aca· 
racterlsticadels istema ,totique 
rnolt apreciada pels usuaris, com· 
porta un seguit de disfunciOns tlUl' 
pot <~Cabarrepercutinten laquahtat 
del'atennó.segonsexposaGo•coe
chc;~ Perexemple.dLficultar15egln· 
rnentdt'lpac~omt•elsdtfert'nt)tr.•c· 

t.1mentso proves a les quals s'ha 
sotmès•l.ainextstCnciadecapcon· 
trolflidincildeterminilr)iunp.•· 
rrent ha estat tractat per dos o m6 
metgesperunamateixaafecdó•, m· 
dical'exminisl.fl'deSalut. 

1/n~ altra car.~cteristicil de l'alt·••· 
<.IÓ s.1nit!lna a Andorr.1 que l't'pt.'f'C'U· 
te•xen laqualitatc!-sel~istemade 
pagament per servei. Segons Go!
rOI"Chea.aquestapremlss.a nomcen
tiva cap dels valors centrals de 
l'atencióprim.ilriai•elsmetgesten· 
deixen a delegar men)'li 1a.'lc¡Ut'S ~ ;•l· 
tri"i professionals de la salut •¡urso
•·•·•ltre~formesde pagaml'nt•.l éJ 
que per maximit7.<~rel~ ingrt!'\SO'> e~ I 
augmen tarelnombrede serveh 
pn-statsperunmateix 

l..:~ronsequènnachrect ~k.doncs, 

quedsusuarisconsu mcixenmés 
servl!isperò•nosesapsiunronsurn 
de serveis mesgr;mésboodolent 
peralpadentperquèno hihaun se
gu•ment i en sanitat i5 clar que més 
novoldirmillon.pos.a demanif...st 
Goicoechea. 

SERVEISt~n iAixl.totilpunta 

a la necessitat de millorar elsegu i
mentclinicdelsusuaris.l'erfer-ho, 
l'exmrntstre i exd•rectru dc l'OMS 
plantejalanecessitaldt• ca nviarcl 
prodosd'~ll'nció,que;!l'tualmt'nl no 
està gestionat per cap ens pUblic, i 
1mplantarunsis1emasani tarimte
gral.l..a necessitat esfam~u rgent 

per la pressió de la demanda: aug· 
ment de la població i dels problemes 
que l'afecten -hi ha. mé-s morbidilat. 
malalues cròniques 1 un t'nvt'lh· 
ment de la població pronunciat-. 

La mal¡ roordmació dt'l ~rwi i el 
fet que no sigui integr.¡t provoc~ un 
augmt."n!deJadespesaq ucesfl
nançaambl'ind\'mentdei<Jrotitza.. 
cióa labrancadt'malaltiadela 
CJ\SS, St-gons Goicoc-che;t • 

La CASS implantarà més controls 
o L'objectiu és vig ilar 
que no es dispari la 
despesa sanitària per 
un mal ús dels serveis 

\ :~s-ENOOFUANV 
La CASS manté. de moment. l'equili· 
bn en els comp1es de la bra nca de 
malaltia.ésad1r.de laca1xaque 
s'encarreg¡¡degaranttrl'acctlsa Ja 
s;~mtata couelsassalariats.To11 
aquest¡¡ si tuació de normahtat.joa
cpllmaSol.direc!nr;¡gcneral de la 
CASS.a\enaquel't•sn·nansanilari 
viu unprocésdecanvi :•Nocn5 lro
lx-menunasituadó1ilnlTÍ11C<trom 
ladelspaiso:svems,peròknl'{'ess.·m 
plantejar-se nove-s ;¡cwadon~ i me-

sure-s pt"rilsSegur;~rla viabilitat de 
rassegurançademalaltia .l 

Las perspectives a nHIJ~ te rmmi 
sónd'unfor1ctt'IXl' rnenldelades
pesai.encanYi,unfeblecreixemen1 
deli'SCOiitZilCIOnS 

Sol imlic-d que es lògiC que la dt•s
pesa de la secció dc m;¡ialtla creixi 
peròasseveraque•:.quest ueixe
men t ha de ser h consequ~ ncia 
d·una millor.~ de les prestac10ns de 
Ja CASSo d"altrl's causes naturah 
rom é:s l'envelliment de la poblaciÓ>. 
Perevitarqueelsn'C\II'SOSS'ngollnl 
qul'esponina L1pr..cticaabusos.la 
CASS preveu mtroduir mesures de 
racionalilzadóld'nlalvlquel'Yitin 
des¡>t'Se.innt'Ct'liS!Iries •sensl'afedar 
el nivell de cobenura acmal•. mansa 
ladirectorade\;~par.!pilblica. 

Per;~questmouuaugmentaran 

els controls admln\Strallus 1 
mèdics· •Veu.•m que hi ha abuSO) 
en l"úsdeltspri.'St.•non\1\óllllbtla 
l'horadedemanarbaiXes•,diuSol 

Abandad"estudiaral!rescon
lrols pos~1bles, dc monH!niJa co
mençarà una j)l'n:ona noval'nel 
deparument d'in specció de la 
CASSi al pressupost del 2005 Ja 
s"hap!"l'Y''stlacontractacióunal!re 
metge perquè form1 part del con· 
trolmklicdela¡>.lrapúbhG! 

LESXIFRES 15oiV"JI.'XIJ'OSar,t'nuna 
ponència sobre el pMent 1 el futur 
deia CASSa l¡ dr,tdad'Andorraa 
!>rada, l'l'Statdl'rolll!Jil"odel"nrg;¡
tl!Sme.L'anypassatlabrancade 
malitlli;~vatemrunesdespesesde 

73,7mihonsd"eurtb • vamgfl.'SSar 
74 m1hons. Les despeses van cN!t· 
xeren un ¡nygai~bée\12' i eh 
lngrrssoshovanii•rl'li0%.Joaqm· 
maSolvacalcular,de totatrulnern, 
quel'incrementrealdeladl'!I[X'ia 
en vun any~ ha e~1;11 del 20,_ i 
d'aquesta fomta va arguml'nlar Ja 
neces.sitatd'introduirmecanismes 
deromrol. 

L"exmm•stredl'SalutjOSt'pMa
ria Go icoec h"'a també apunta 
aquesta nece-ssital.D"ahrabanda, 
va indicar que malgr.n atxò hi ha 
un 8' de la poblaCIÓ que tot1 00\il· 
z.arnoanibaahmlnimspt'rquèla 
CASS h doni coberhH'a sa nrt .'l ria i 
perlólnt lad!!!ipt')af'n~nirat que 
efectuï depèn dels St' ILS prop¡s 

23 d'agost de 2004 

306 

AVUI S'ACABA LA 36a EDICIÓ DE LA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU 

Fomé i Maragall clouen la cita de Prada 
11 ~~\fiLto 
EJcapdeGovem,elpresidcn tdela 
GeneralitatdeCataluny<~, Past¡ua\ 
Maragall.ielrectordelaUnlversnal 
Can lana d'Estiu (UCE),joan
domènecRos.seranelsencarregats 
de tancar avui a lesdotu'delmigdi.a 
la J6a edició de la trobada tJII<' ~· ha 

celebratduramquasldeud!C'Sa la 
localitatfr.mcesadePrada.Ab.msdt.' 
l'aoe de clausura. a les d<'U del mati, 
Man:Fomiestrobar!larnbt•lspn.~•

dents regionals del Pirineu en una 
reunióa\aquaJMprevtstqucassis. 
teixitambéMaragall.amésdelpno
sidenl d'Aragó. Marcclino lglesias. i 
delspresidentsdelsco1nells l't'gi ~>' 
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nais de Llenguad oc- Rosselló, 
Aquit.'m ia i Migdia-l'trineus. A les li 
hi haurt una trobada de la Comuni· 
lat de Trt'ball dels l'inneus. 

El rector de la UCEvol que]atro
badad'avu1l'ntreclsrepres<'nlilnU 
poliries dels lenitoris pirine:na doni 
unimpulsalprojected'euroregió 
que promociona MaragalL • 
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Editorials 

Coordinar la sanitat 

L 
es paraules de J'exministre de Salut Josep Maria 
Goicoechea no haurien dc caure en sac foradat. Són 
propostes tècniques basades en la seva experiència i 
un bon coneixemenr del país. La diversitat 

d'actuacions. Ja dificultat de control i seguiment del malaJt 
són temes lm portants que. ara per ara. tenen una dificultat 
evident. afegida a una despesa important. la facultat de 
poder triar metge és un gran avantatge per al pacient si 
existeix l'organisme que ho pugui controla r íntegrament. 
En cas contrari només fem que pagar selYeis i en alguns 
casos duplicar esforços. ts la clàssica roda de passar de l'un a 
l'a!cre fins a tomar a ser al principi. Amb un sistema sanitari 
integral això no passaria. Però si fos així. s'haurien de 
combi nar molts interessos professionals - molt legítims- en 
una causa comuna amb plenes garanties. La demincia que 
les despeses augmenten i que una millor sanitat no vol dir 
necessàriament més diners. sinó més racionalització, és una 
veritat dificil de concradir. Potser sí que en el tema del 
creixement. i tenint ben present que la sanitat ha de seguir 
puj ant. se1ia oportú continuar amb l'esforç d'unir criteris 
professionals i econòmics per aconseguir la rendibilitat més 
alta en tots els aspectes. 

[ 
Coordinar la sanitat pUblica vol dir posar d'acord 
els molts interessos que es belluguen en aquest camp 
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Editorial 

La immigració 

D 
emanaríem a tots els que parlen d'immigració i la 
seva integració una cosa molt simple, que 
sàpiguen escoltar la part afectada. És molt fàcil 
receptar si la medicina se l'ha de prendre un 

altre. Creiem que el despotisme il-lustrat - aquella vella 
màxima de rot per al poble sense el poble- s'havia acabat a 
finals deJ segle XIX, però al XX1 conti nua vigent. Amb un 
inconvenient. que anys abans es feia el que es podia i ara no 
es fa el que es pot fer. ümitar la immigradó per garantir Ja 
cohesió social és fer pagar als pobres allò que els poderosos 
els neguen. Tenim els immigran ts que necessitem -alguns 
diuen que massa pocs- i només els acceptem amb concracte 
de treball, en cas conLTari els posem a la frontera . Utilitzem 
segons convingui la mà d'obra. En principi aquest és un 
principi general que es dóna a totes les latituds. El que no 
resulta tan freqüent és que vulguem integrar-los sense gaires 
garanties de fmur. L'immigrant cada vegada és més 
conscient de la seva temporalit..1t. El pacte social. element 
bàsic per a l'immigrant, és difidl de rmbar. El seu èxit 
només dependrà que es preservi la precarietat laboral es 
mlUori la sinistrali tat i es doni el subsidi d"atur. Sense 
aquestes condicions es f.I difidJ demanar als dc fora que 
s' integrin. perquè nosaltres els ho posem molt dificil. No 
donar res i demanar-ho tot no és just ni rendible. Per això 
tenim !a mobilitat que patim i la precarietat professional 
que per altra part demanem a un preu que no es correspon 
amb el que s'exigeix. Finalment !a immigració enriqueix: el 
pais, les pensions. les persones. U\..lgú ho dubta? 

[ 
llegint opinions sobre la immigració no tenim un al- J 
tre remei que esgarrifar-nos del que es diu i es pensa 
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PONÈNCIA DE PRADA 

RD situa en 
100.000 el 
sostre idoni de 
la població 

I! ~~ENGOA:lANY 
Per Renovació Democrlnica (lill! 
el sostre de població m-3 adequat 
i assumible per Andorra és 
d"unes 100.000 persones. la mei· 
taldelaxifraalaqualronsidera 
que Andorra s'est~ encaminant. 
Elpresidemde laformació,l':t· 
lrickGarcia.v<~exposarenlaKv.~ 
ponència de Prada sobre els llin
dars decreixement que el primer 
queca! ferésdefinir oquanLSha
bitantsvolemseniqueaixòha 
devolerdir •quantagent pot as· 
sumir el pals. sense que la nosrra 
qualitat de vida empitjori encar.1 
més •.Permodul-larel cre ixe
ment, RD incorporarà al progra
maelectoraldiversesaccions 
com,perexemple,regularitzarla 
consLrUcció. Això no implicaria. 
com>rJexplicarGarda,ques';nu
rin les obres però si que no es fa
cin al ritme •frenèli o ac1ual, 
•que no beneficia ni al poble ni al 

Paria de regularitzar la 

construcció per evitar 

una massificació futura 

turiSLa al qualli prometem un 
paisdenatura•. Unaalrraaposla 
.3 el fumem d'espais verds i la re
ducció de ["espai edificable emre 
immobles e per embellir les pa· 
rròquies i sentir-nos més a gust 
amb el nostre entorn •. També 
veu necessari promoure poHli
quesquepennetinalesadminis
!radons públiques o a funda
cions privades adquirir sòl amb 
la finalitat de pro l ~>ir rentem. 

RD vol incidiren la necessi ta! 
que de promoure •l'educació arn· 
biental al nostre dia a dia •, en 
!"elaboració i execució de polltí· 
ques de reducció del consum. i 
en un ús•mkeficienl, racional i 
renovable• dels recursos. Garcia 
va defensar una redistribució 
rmkequilativa• delsbénsivade
manar •absoluta generosi tat • 
amb les futun>s generacions. • 
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ESTIMACIONS DE FUTUR PER GARANTIA L 'ESCOLARITZACIÓ DE LA POBLACIÓ 

Educació preveu 1.600 places més 
l'any 201 O per a l'escola andorrana 
o Maternal i Segona 
Ensenyança creixeran 
de 963 alumnes en 
uns cinc anys 

o Els estudis del 
Ministeri confirmen la 
davallada del sistema 
espanyol públic 

11 :~:s~:NQOOOANV 

L 
a dirrcció de l'escola andor
rana h~ recomanat al Minis
teri quede cara~ 1'any2010 
s'h~b¡Juin prop de 1.600 pla· 

ces mh a Mat e rnal i Primera 
Enseny¡mçaperdonarcabudaal'in
cremcntd'alumnatques'esper.t. 

Tanmateilt. ta població escolarit
zada elslll!ims20anys haexperi
men tatunlleugcrdescenst-n rela
ció amb ta població global. AixL el 
curs 1980.1981 aquest segment re
presentavael20.75%del total i el 
curs 2000-2001 només representava 
el 14.62%. 

les previslOnssunend'unMtudi 
elabora t perla Secretaria d'Estat 
d"Educadópt"rpl:mificarlafutura 
construcciódecentreseduca tius.La 
projecció de la poblacióescolardcs 
d"aratfinsal'any2010pcralstres 
sisterneseduc:ttiuss"hafetapartir 
de Ics noves incorpor.tdons a Mater
na\Bressol.calculant·ne lamitjana 
del pcriode 1997·200Jiaplicant el 
coeficient de perma n ~nciaen l'ls 
cent.resdelsti.ltimscincanys. 

Elsresu ltatsde!'infurrnl•confir
mcnlatendènciaactualdelstressis
temeseducatius.ésadir.elsistema 
fr.mcèsestàconsolidatalnbuna po
blació escolar estable, l'espanyol 
continua la davallada i l'escolaan
dorrJse¡;ueiJicreb:em . 

Elsistema(ranch.queaquest 
curs comptarà amb 1.827 alumnes 
deMaternaliPrimer.tEnsenyança, 
en tindrà 36 més el curs 2009-2010 
El sistema espanyol pliblic - la pro
jea:ió no ha ungut en compte la po
blacióescolardelsqu,¡t recentres 
confessionals qul' segueixen el sis tl'
ma espanyol a Andorra-passarà 
dds617alumnesals440. 

l.'escola andorr;~na,encanvi.no 

par3dE!créixerisiaquestanycomp
tari\amb 2At9alumnes,segons les 
prev isions l'a ny 20 t 0cn tinddt 
J.J82,96Jl-studiantsmés. 

Cinta Pallé,dircnoradel"escola 
ando~r.~.na,vaprescntaraquL'Stestu

dia ladiadaandorranadelaUniver-

-UN SISTEMA 
EN RECESSIÓ 

= Menb"e uns preveuen 
1 l'ampliació d'alguns centres l la 
constru~lódenoves 

infraestructures per donar 
cabuda a l'augment d'alumnes 
que progressivament hi NI, 
d'altres s'afanyen a tancar 

l escoles que encara fu ncionen. 

I ;-~.;,. .. ,,;,.,,..;,, .. ,";, 
\ tancar l'escola del sistema 

1 espanyol que hi havia a Canillo 

I ::~¡";:~~:o:~:~~:: 
centre d'Encamp. Aquest any ja 
noobriràlesportesl'escolaclel 
Pas de la Casa pel mateix 
problema. Tot i aixl, en aquest 
caselsalumness'handistribuït; 
els més gr.tns aniran a Encamp 
però tindran el transport escolar 
i el menjador gratuils, els més 
menuts es quedaran al Pas de la 
Casaiesrepartiranentreel 
sistema francès i l'andon-à. 

;: La pròxima escola a tancar los 
portes serà la d'Ordino d'aqula 
unany,lels lnfantsanlranala 
Massana.A més,anelfuturostà 
previst que hi hagi un sol centre 
alava ll central queaglutlnlels 
alumnes d'Escaldes-Engordany I 
Andorra la Vella. El Govern es va 
comprometre amb Espanya a 
cedir un tllmlny amb aquesta 
finalitat 

sitat Catalana d'Estiu i va enumer.tr 
les infraestructures que cald na reno
varambvistaaladatalimit (queells 
mateixoss"h<~n fixat). que és l'any 
2010. 

INFRAESTRUCTURES / Palléconsidcr:. 
que a Canil lo caldrà const rui r un 
centre de 400 places compartir en· 
treclsistemafrancèsil"andorrà.En 
la mateixa lín ia. asseguraqurs"ha 
de construir un nou centre a En· 
ca mp, un altre a Andorra )a Vella i 
tambêunaEscaldes-Engordany;ica
da un d'aquests amb un~ capacitat 
pcra400alumncs. 

Pe l que fa Segona Ensenya nça, 
Educadó noméshafet previsions de 
creixement de l'escola andorrana i 
escalculaquede 659 alumnesac
tualses passi a 1.020cn cinc anys. 
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Actualment hi ha tn.-s centres de Sc
gona Ensenyança. a Santa Colo ma. 
Encamp i Ordino. però Educació ja 
est!! treballant en l'ampliació del 
cemred'Ordi noienlacormrucció 
d'un de nou a Encamp -falta acabar 
dctriar laubicaciódefinitiva-.que 
tindran una capaci tat de350 places 
mes cada un . Tot i aixi. Pallé in sis· 
teix que ccal pensaren un nou cen
tre p-er al nucli d'Andorra la Vella i 
Escaldes--Engordany•. 

A banda de novesinfracnructu· 
res.l'augmen tdel'alumnat també 
requereixprendrealtresmesures. 
Així.Pallé indicaquecalpreveure la 
contrJctaciódc més mest res, profes
sors i ¡¡ltre personal educatiu •per 
garanti r les bases psicopedagògi
quesdel'escolaielplan tejamen t 
lingüístiC">.• 

: les Claus RADIOGRAFIA 
lA POBlACIÓ ESCOLAR CREIX EN 
XIFRES ABSOLUTES TOT I OUE NO 
~S Alxi EN COMPARACIÓ AMB El 
CENS. ELS DIFERENTS SISTEMES 
EDUCATIUS. A M~S. TENEN LA 
SEVA PRÒPIA EVOLUCIÓ; N'HI HA 
OUE GUANYEN ALUMNAT I 
D'ALTRES EN PERDEN. 

2: Sistema espanyol 
No ht ha dubte que el sistema 
espanyol és el més perjudicat 
Actualmentja ésetque menys 
alumnat té I en continuarà perdent 
fins a l'any 2010. Aquestes Kl1res, 
però, no compten amb ets 
ah,mlll$$ dels centres prtvals. 

1 : Sistema francès 
Les previsions per a l'any 2010 
IndiQuen que l'alumnat del 
sistemafrancèsasmanté. I 
L'estudi d'Educació també mosh"a 
com les panòquies altes 
guanyar.:malumnati tescentrals 
enpet"dmr~. 

3: Sistema andorrà 
l 'escola andorrana és el sistema 
més jove dels tres I et que compta I 
nmb més projecció. L'estudi 
d'Educació preveu que en cinc I 
any hi hagi 1.324 alumnes més al 
sistema sum11nt Matem11l, Primera 
I Segona Ensenyança. 

Universitat Catalana d 'Estiu 2004 



ei!Periòdic 11. dj.26 
Pà 

Cimera de polítics a la cloenda de la Universitat d'Estiu 

L'euroregió ·demana 
els Jocs d~Hivem 
,.MARAGALL 

«Les àrees 
frontereres 
han de crear 
institucions 
comunes» 
,.FORNÉ 

«Andorra pot 
i ho ha de fer 
tot per donar 
a conèixer el 
català al món•• 
,.BOURGIAN 

«Els francesos 
tenim ganes 
de cooperar en 
els projectes 
transfronterers>> 
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El CAP DE GOVERN I El PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PARTICIPEN EN l 'ACTE DE CLAUSURA DE LA 36a EDICIÓ DE l 'UCE DE PRADA 

Fomé veu en l'euroregió la base 
d'una nova candidatura olímpica 
o Maragall recull la 
intenció i en parlaran 
en una reunió a 
l'octubre a Barcelona 

o El president català 
desitja que Andorra 
sigui una de les seus 
del Ramon Llull 

arc Fornévaafegirahir 

M unmot•umésperjustifl
carlaCTl'ad6dereurore
gi6 P!rineu·McditertilniOJ 

que promou el president de la Gene
r.II UOJt de CatOJiuny:•.l'asqual Mara. 
gall. • que eng\~ria Andom. Ona. 
lunya. Aragó. València. les 1\les Ba
lears, Migdia-Pirineus i Uenguadoc
Rosse\16. El cap de Govern va tomar 
aposardamuntdelataulalacek .. 
braci6d'unsjocs 0\lmpics d'Hivern 
ala:tona.•elssegonsjocsdel'euro
rl'gió• desprk dels dc Barcelona de 
l'a ny 1992 . amb l'objectiu que. 
aquest cop sl. hi puguin pa nici par 
elstresestats.Fomé.desprésdecon
s•de.-ar que tot el que sigui projectes 
conjunts entre Andorra i l'emorn 
benelkiardtoteslespans.v-.acxpn.~ 

sareldes igqueben av1at es pugut 
tomaradebatrelapossibilnatdcfer 
unacandiclaturnconJUnta. 

El cap de l'Executiu i l'I presidem 
delaGeneralhatvolen parl:•rd'un:• 
c:mdid3turaolimpica •ambltnapar
tictpaC!6mésextensadeiJarcelona. 
l'i n s on l'S pugui arribar•. va dlr 
Formi en presl>ncia de Maraga ll El 
cap de Govern hi va afegir que l'or· 
gani tlacióconjunt3 d"unsjocs per 
pan de tres patsos ha de donar mk 
ga.-ant iesd'èxu qu~s• ho fa un pals 
wllquel':lsquaiMa.-agallkun~de 

les persones •m~s adequades• per 
ajudar-hi També en va parin amb 
Chnsuan Bourg¡an. el repr~ntant 
d~l Consell R~g ional dellla ngu~ 

doc-Rossc lló(quejaesvatmphCilrcn 
laçandida tur3 fallida per als Jocs 
d'Hivern del2010). i va assegurar 
quee\s fr.mccsostentengancsdc re
llançar la proposta [>erl;J SI;'Vilban· 
da, Maragallvadirquedesprésde 
l"e~eperiènciaviscudael92•nos"h¡¡ 

de des.aprotitar cap possibilita~. 

AEUNl0NSPR01(1 MES / Fornéi Mara· 

g;•ll.<¡u.·ahirvan companirescena
ricomaronvidatsalacloendadela 
36at'dictódelaUniversitatCitalana 
d 'F-'l tiu(UCE)aPrada.esreunirana 

Barcelonaal'octubrepercomcnçar 
aparlardelaq11estióolímp1ca.la 
da ta concreta de la trobad~ al Palau 
delaGeneralitat\adeflnira n cl17 
df'lmesquevealaS~n.jaquevolen 

""''"""""" UNA MISSIÓ 

vl.ndorra pvt i ha de fer tl 
possible' per donar a con(tx(f' 
el cataiQ amu del món• 

UNA IL'LUSIÓ 

•CoiHitlUem pt'71Slllll que t'ls 

1 ~¡~':~~~s1~r~e~:~:;:::l algun 

PASQUAl.. MARAGAll 
~O!IIaGEnlralitat 

MOMENT HISTOAIC 

•l.esilreesfrontrrert>s tt'Jtfll 
ara la gran oportunitat de 
crt~ar institucions comunes• 

:i~~~~~~~~· a ~~:~~a -~ 
obri les cimrrius modes 
duranranysperlesfronteres• 
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apro!itar la reunió de la Comunttat 
de Treball dels Pinneus per parlar 
de ¡·aeropo rt Andorra-Pirineus i 
l'lnstitutRamonUuii(IRJ.).Quantal 
primer dossier, no hi h:• c~p nove
tat.jaqueelsdos dirigents van tor
nar a rei1erar ahir qu~ espere n que 
allmlniambèxitalmésaviat possi· 
ble. Respecte a la participació d'An· 
dorra a I'JRL.el president cataU. va 
afirmarqul'el seudestgésq uela 
inswuci6tingui una seu a cada un 
del~ territoris que llntegrin •i. per 
descompta!. tambtl a Andorra•. va 
afirmar Precisamem. Mar.~gall con

tia qur les pròllimn edioons h1 pu· 
gu• h~ver un~ smergta entre rua • 
\'1RL.demaneraquel'inSLitut.nas
Cll1 ambl'object iu dedonarprojec
cióinternacional a la lltngua i la 
cultumcatalanes.•institucionalitzi• 
la universita i. El mesqul.'vehi 
hauràunareuniódels membres de 
l'eurowgió.l.'nlaqual.vadirFomlf. 
Andorra buscarà la maner.adeser-hi 
presentjaquehiha(>S\atconvidada. 

MOl. T'ES POSSIBIUTATS I Dur:mt el dis
curselcapdeGovernvarecollirel 
d(>Sigexpressatpelrectorjoandoml>
nec Ros que Andorra sigui •l'esten
dard• de l3llengua i lacultu.-a C3t:J
Janesalsestame ntsin tetllacionals 

en què només té veu el Prinapat per 
la sevacondiciód'Est3t. Form1 va 
arrenc~r el~ ~plaud J ment ~ dc bon:~ 

part delpúbhcquanvadirquech 
andorrans •teniln un scntiml.'nt dL' 
païsosandorrans1queunapart dels 
nost res vems podrie n s~r andor· 
rans•. Tambévacompararcls mo
dels administratius de França i !:s· 
panyaperafmnarquel'euroregiÓl"J 
beneficiaria del fet queies reg1ons 
de la Catalunya Nord tmguessm un 
marge de mamobr.J s1m1lar al de la 
Gener.Jiitatcatal.:ma 

PasquaJMaragallvacentrarlase
va lluga al-locució a exposa r per 
qul> ara Gil. més que ma• . pos.l/'Sl' a 
treballarenl'euroreg¡ó Va ci tar dos 
e~eemplesconcretsde coopt'ració 
transfTontereranecess!llia.I'H(bpl· 
tal de Merilxell i I'HospitaiTrans· 
frontt'rerdePuigcerdà . l>t'lsse.veis 
mèdics que ofereixen a les coma r· 
quescatalanesialesregions t'rance
sesvetnt'S.Elpresidentv-.adirquelt."J 
unitats locals, regionals i nacionals 
s·hand'obriri fer--semés grans per 
operar millor en un entorn, la UE. 
quetambtls'haeixamplat m tls. 
L'eumregió•potcom~nçaraexlstir 

apanirdeladesapanciódelcsfron
teres,quepermetimagmarrspais 
de col-laboració•, va ar¡,•umcntar. • 

I ~s ~a":~:r:!; ~=lalment 
pgrail.aPasquaiMan~gatl pet 

suport que ha donat sempre a la 
trobada. Ros ve valorar molt 
sati51actòriament el resulti! de 
la 36a edieió, tol l la contendó 
pressupostèrta amb què s'ha ....,....L 
: Chrislian Bourgian va polir 
dlvenses intMnJpclons dumnt el 
di!ICUTS perqull un grup do veïns 
do la tona del Vallespil' va fer 
Slll'ltirlasevaveu controun 
Jl(ojeete do construcció de lfnkls 
d'alta t&nsló a la regió. Va buscar 
laoomplk:ltatde Maragatt l va 
emfasitzar que tant ell com el 
president George Freche estan 
moll sonsibllltats quant a l'Us I el 
reoooetxement dol e~~talè I quant 
alsuportai'UCE. L.'alcalde de 
Prada va qualificar l'edició de 
ol"eeiKida- en tots els aspectea. 
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Editorials 

L'euroregió 

A 
hir a Prada es van reunir polítics d'una banda i de 

l'altra dels Pirineus per tractar un tema que 

constitueix una aspiració seriosa per a tothom. 

Ens estem referim a la creació d'una euroregió 

marcada pel n'iangle Barcelona-Montpeller-Tolosa. Enmig 

d'aquesta gran zona hi ha Andorra. que és un petit estat. 

D'alguna manera . pcxlria ser - hauria de ser- la capital 

d'unió. Les aspi racions del conjunt deJ pais i les regions 

estan marcades per la lliure circulació d'idees. projectes. 

tecnologies. professionals. mà d'obra. flux ruristic, 

mercaderies i capitaL En aquest ca pítol Andorra té unes 

pautes diferencials que hauria d'acoblar i aquesta és una 

assignatura pendent que s'ha d'estudiar en profunditat si no 

volem quedar despenja lS del projecte de les regions. amb 

l'agreujant dc l'aïllamenr. El nou regionalisme europeu vol 

superar els tradicionals esquemes polèmics. S'ha de parlar 

amb un altre plantejament i buscan t un nucli d'acruació tan 

fort que inadi'i alhora un nou triangle a Espanya. amb 

Saragossa i València. i a França. amb una projecció cap a üó. 
No es tracta d'una utopia. sinó d'un escudi en profunditat 

que s'ha d'engegar com abans millor. Andorra no pot 
quedar-ne al marge. 

[ 
L'euroregió formada per Espanya 1 França serà una J 
realitat i Andorra no pot quedar-ne a'•llada 
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EL DEBAT SOBRE El CREIXEMENT 

Les condicions del projecte 

E 
I projecte fa temps que està delimitat i tot sembla 

indicar que ara és un bon mamem per posar fil a 

l'agulla. La Unió Europea té molt present l'Europa 

de les ciutats. També de les regions que possibilitin 

un espai més gran. Migdia-Pirineus. Llenguadoc-RosseiJó, 

Arièja. Catalunya i Andorra integren aquest espai. La 
primera feina que s'ha de fer és un inventari. Conèixer les 

bases a partir de les quals es poden incentivar les iniciatives. 

Aquí hi han de participar tOLes les regions en un bloc comú. 

la segona tasca és superar el vell concepte que la muntanya 

separa perquè no es pot travessar. La infraestructura viària 

que faci possible el gran bu levard dels Pirineus ajudarà a 

sa lvar un peca t de sempre: la poca relació entre els pobles, 

cosa que provoca un coneixement dolent i una desconfiança 

generaL Fins ara sembla que ningú no ha tingu t pressa a 

suprimir els Pirineus. Ara és una altra cosa. Això ha de venir 

a t ravés de les comunicacions. les que hi ha i les noves. 

AndoiTa ta mbé ha de figurar en aquest mapa. sobretot 

perquè ês al centre malcix de Ja zona que s'ha de 

desenvolupar. Aquests són els grans problemes urgents que 

lenim amb Europa i per resoldre 'ls fan falla els convenis 

necessaris de cooperació. 

[ 
Un gran projecte ês la suma d'iniciatives mês petites ] 

i la cooperació conjunta en una Idea única 

Fomé marca distàncies amb Catalunya 
o Creu que no es pot 
comparar la situació 
immigratòria d 'Andorra 
amb la catalana 

El.PEJIIÒOIC 

"""" 
El <:ap d.- Gov.-rn. Març Forne. !u 
roruid.-rnl que la nnmigractó andor
rnna no l'S pot comp.'lrnr de cap ma
n.-ra amb l;t c;u;tlana ni amb la d.
cap altre pals del món i, per aquest 
mo!iu.l.-srt>siiOSttosqm•s'hand.-do
nar:~l fenomen no han de series 
mau~txesqm•ll'S que s'apliquin als 
al t resest<~U 

Un delstrl'tsdtferenciadon.se
gons Forné. és l'ong.-n d.-ls immi
grants Ja que Andorra rep prindpal
mem m~ d·obrJ rom unitària i Cata
hmya i els patsos de l'entorn són re
çeptorssobretotdelreballadorsque 
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provenen del continent ;¡fricà ¡;s 
¡x-r aquest motiu que el cap de l'Ext'" 
cutiu no ha volgut entr.tr a valor.1r 
les manifestacions que l'expresident 
de la Gencrnlitat de Catalunya jordi 
l>ujolhilfetal'radaenquèdeiaque 

el mt>sus.satge podia arribar a supo
sar •«>I final• de Cataluny.¡.. 

Pel que f;¡ al debat nacional sobre 
la inumgració i arran de la ponència 
que el conseller liberal Joan Al ben 
Farrt:vafer;t !'rada instant alalimi· 

17a Diada andorra na a la UCE: Els llindars òptims del creixement andorrà 

tadóde la pol ilica immigratòria per 
no posar en pen lila cohesió social. 
Marc Fomé ha afinnat que abans de 
¡x-nsarahmitarcnc.;¡ramêsrenrr.t
dadepersonescaldràlimitar ose
gons quins crelXemcnu•. 

0€8A.T EUCTOAAL I El cap de rExecu· 
tiuêsi.'OnSCit'ntqueunadt'lcsqu~">

tions que centraran el debat durant 
lapròximacampanyaelcctoralsert 
justament q uin li mit s'ha de posar 
al creixt'mcnt del pais. Fomé ha vol· 
gut deixar cl~rque no seria just do
nar tota la responsabilitat al Ministe
rid'lntcrior,qucésl'encarregatdc 
gestionar les polltiques migratòries. 

•El pa is no pol multiplicar per 
deu la població Cioda .W anys. Ho ha 
fet una vegada. però no ho podrà 
tomar a fer.~ impossible. També és 
inimaginable mult ipliC<Ir per dos la 
població en un horitzó de 25 o JO 
anys.Hemdcserprudentli.>ll!l 
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INICIATIVES PER MILLORAR EL SUBMINISTRAMENT D'ANDORRA I TAMBE LA MOBIUTAT 

Economia estudia un centre logístic 
per al transport de mercaderies 
o Una de les 
propostes consisteix 
a situar-lo a França i a 
utilitzar el ferrocarril 

o El Ministeri calcula 
que 270 camions 
pesants travessen les 
fronteres cada dia 

11 ~~~ 

E 
I Ministen d'Economia bus
ca fónnules ]X"r p<~lltar l'un
pacte que té eltr.mspon de 
mercaderies en la mobili tat 

i proposaagruparelsccnt resd'cm· 
magatzema tge l'nuna pla tafo r ma 
logls tica siruada for.1 dels nuclis ur· 
barui.lirui tot.for.~ delesfronteres. 
Unaa ltra alternat ivaés permetre 
quee lscamionspesa n tsentrin 
abans de les vuit del mati per la du; .. 
nadelafa~deMoles. 

AquMta mena de t:r.uupon repre
senta nomései S" dclanrntlactó 
devehides;wtiatxl,el fe lqueels 
camioru h.agin de pass<~ r obl t¡;a l bna

mcn tpe lsvialsurbansra moltmés 
evident la seva p resència 1 cau~a 
gl't'usproblemesdetrlmsit 

t\ndorradisposad'u na Ilota de 
I .000 ve.h.icles pesants {de més de 3.5 
tones)tdiàriaml.'ntl.'n trenisurtl.'n 
de\Princi pa t 270camions.qut•r~ 

prt'St'ntengairriJedos miltonsdeto
nes de mercaderies transportades 
]entri.' Importacions i exportaCions) 
l'any A. més, la flota dc camions es
tranger:squecadadi:l lr.!Yl'SSI.' n Ics 
fronteres 1\']l rt'!il'nT ~ cl47% del tràn· 
sn global q ue hi ha d'aquesu vetu· 
eles I no es poden menystemrles 
3.750 furgonl'tl'$ i c~miont'II'S que 
dtàriament s'encarreguendeladts
tribucióiotemad!!lsproductt.'S. 

El dm•ctor d'Economia, Ramon 
R~ruant, subraúla que Andorra viu 
¡\¡o lt.'S importacions ja que •IOl allò 
que es consumeix. li os i tot ds mate
nais de construcció. vtlnen dl.' fora•. 
ltegu ant també dest;u;aqu<" hiha un 
tmpon:mt nwr dl'l t r.HI~ I)OM col·k'(." 
uudepassatger:sdcriv.ltdcl turismc 
çonwn1al. dcltunsmc d 'luvt.'m t del 
tfl'b."'lladorfronterer 

Pt.WrOE mo~/Ambtot això. des 
dí'IJcanerad'Economtaesproposa 
descon nectar progressivament el 
creixem('nldel p.aistklcrdxt•nJent 
dels tnHJans dc transport amb l'oi>
JI'Ct iudenosaturarl'tu:ara més la 
xarxavi~na. 
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Carburants més 
ecològics amb la 
Mura llei del 
transport 

centres wbans I 'lles de comunl· 
cació-, explòca eldireetord'Eco
nomia, Ramon Reguant. A més. 
eb vehicles s'han d'adaptar eles 
normes europees Euro de conta
minació de fums I acústica. Gal
rebé la meitat del parc de ca
mlonsencarano té cap classe 
Euro I n'hi ha de quatre tipus. 

~ ~ Per això des del Govern s'es
tudla la vlabllltat d' lmpllmtaral 
transport públic combustibles al· 
tematius, com ara el gas, l'hidro
gen o els blodlb els. De ret, el 
Ministeti d'Economia va t'Obre la 
temps la proposta d'uoa empre
sa espanyola, 61onergética EJ; 

tremeña - que compta amb el 
25% del capi tal andorrll-, per 
lmportarbiodièsel. 

~ ~ Reguant comenta quo abans 
d ' Im plan tar un a mesu ra com 
aquestacalestudlarrnotti>Oia 
fórm u la Ja qu e , de mo m ent, 
aquest combustible Os mOs car I 
..per COITIE!flÇar s'haurien d'eUmi· 
nartoteslestaxesoo. 

L.a creactód'uncentrelogisticper 
al transportdcmcrcaderiesésu na 
de lesiniciaUV(.o:idci Ministeri.Sensc 
descartar cap possibt.lnat, l'Executiu 
col· laboraambFrançaen un es tudi 
pt'I'Va\orarlaviabilttat d'una plata· 
fonna multitnodal per a mercad~ 
ries a la zonad'Enveigt,al pals vel 
l.'objecttu k combinar el t r.~ nspon 

per carretera ambel ferrcviari.Re
guam expliGI que els grans camioru 
nomé:shauriend'anibarlinsalcen. 
trelogisticd'Enveigt i des d'allà es 
d tstribu incn lesmcrcadcnesa mb 
tren linsai'Ospll ;lll'tielreparli· 
ment inte.m seria a càrrec de Ics ca· 
mion{"tes. •c¡uesón mtlsàgils per 
moure'spcrleszonesurbanes>,jus
tifica ReguanL 

Una altra de les opnons que es te
nenenoompteéslacreació,dinsles 
frontcres,d'unaparcamentnomés 
per a camions que tam bé aportés 
serveiscomplementansalsconduc· 
tors.•Ti ndria unaUcn:uner.1 i una 
zona per(¡uí> l'ls xbft•rs poguusin 

descans.art finsttotdutxaMe>.espe
cilica Rcguam. 

[}(o fet, aquesta propost~éslama· 

teixaquedefensa l'Associació de 
Transport de Mercaderies i C:trbu· 
rants. FJ pn.osident dclcol·lect.iu.joel 
Fon t. haexplicatendwersesoca· 
sions que aquell ta mesur.~ é'S impor
tant perquèt'lsvehick"Spesant.sl'5-
trangersnoapa.rquina lacarretera i 
tambépcr<¡uèll'Spellt{"semprcscs 
dl' tr.m~port dr tnl'l'C'Jderies tinguin 
un espai per deixar-hi eis vehicles. 
Els transpOrtistes, a més.es t iln 
d'acord t¡ue l'aparc,•ment sigui de 
p.ag:¡.ment. 

Reguant recorda que en alguna 
ocasió fins i tot havien fet una pro
posta sobre un terrenyconcrrt i 
s'havien fet cbeS!Udiseconòmicsi 
de viabilitat ~I dirt'('lor d'Economia 
novavolerrevela r laubicaciódel 
terreny-, •peròl'antig~juntadel'as
soc!actó no va estar interess~da tn 
l'ofena•. L'actual. en canvi. ho lll'g()' 
cia!":\a¡hlrttrd¡olmesqucve. 

EVITAR HORES PUNTA I Des d'Econo
m ia tambtlestreballa.conju nta· 
ment a111b I'Agtnda de Moblli t¡u 1 el 
Dep;tnament de Du.1nes. en la passi· 
bthtat d'ampliarl'horarien quèels 
camtonstt'ncnpermhcircular lK'r 
l.lfronterahtspa.noa.ndorrana. 

Actualment nomé-s ho poden fer 
cntrele5vulldclmatiile!iciocdrla 
tarda. La proposta d'Economia és 
que pugm entrar a Andorra a bam 
dt'ii.'SYUitdel matiperquèaixfno 
cot ncide•xiladrcutaciódeveh!clt'1 
pt'santsambleshorespuntaala 
xarxa vi~ na. •Si arri tx•n a 1~-:.; vull a 
ta duana i comencen llavors a trami
tar els ]Japt•rs.l'ltransport entra a 
Andorraale5horesenquèettrànsll 
és m6 dens•. explica ReguanL 

l..a propostaqueestan<"Studi.lnt 
penm•tnaunanovaeu ruci!J ranó 
de latmportadó i exponactó de p~ 
ductesabansde l'horanlaborall 
•l'ls1rans¡Klrt1stcsacabarienabans 
laft'ina i no entorpirien la circu la· 
cióo, conclou Rl'(U:IIIt. • 
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ANÀLISI DE LA TEMPORADA D'ESTIU 

Fomé diu que les obres i el 
trànsit han influ"ll en el turisme 
o El cap de Govern 
reconeix que s'han 
acumulat els treballs 

li ~~FI~-1~NGO!lW<V 
Les obres i la tornada al mercat 
turistic de destinacions que h:wien 
patit conflictesbl>l·lics.romaraels 
Balcans. són a lgunes de les causes 
queane.nyalaMarcFoméperexpli
car les ba ixes xifres del turisme 
d'aqucstestiuaAndorra.quetambé 
s'han registrat en zones pròxtmes, 

o Toma a reiterar 
la necessitat de construir 
el metro aeri 

com ara a Catalunya. 
•Hem fe t una qu3ntitat d'obres 

tangrandurantelstlltims;mysque 
potser s'han acumulat massa. Com 
que el període de treball a Andorra 
és limitat per la meteorologia. s"ha 
pcrjudicatlacirrulaci6>.subr.:ullae\ 
ap de Govern. 

Fomé creu que és imprescindible 
que es posi en marxa un transport 
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"" Uns empleats treballen en una oficina bancària d'Escaldes-Engordany. 
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pUblicsegregat.comaraelmctro 
¡¡eri.•Encara queelcostsi¡,•utel(."\lat 
i hi hagidetractors. s'haurilde fer. 
No hi ha ningú que raonablement 
s'hi pugui oposar•, va remarcar.~ 
evidemques"haarribataunasitua
ció límitdellrànsitambaproxima· 
da ment 900 vehicles per cada 1.000 
habitants. •No hi ha solucions i els 
tU ne \s només allarguen el proble
ma•. hi va afegir. 

LesdectaracionsdeFoméarriben 
en ple debat sobreelfuturdel turis
me a Andorra, ja que a punt d'aca
bar-5elatemporadad"estiulesxifres 
no són gaire bones . A mt!s, també 
s"ha sabutaquestasetmanaqueel 
pla de milrqueting de turisme 
només ha assolit el 60~ dels objec
tius. 8Govemhaaoordattreureali
citació el pla per al periode 
2004-2010 .• ,. ,. Fomé, a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. 

ACTIVITATS LABORALS 

El 4,6°/o de la 
població activa 
treballa en bancs 
o Els sis darrers anys 
el nombre d 'empleats 
del sector ha crescut 
1'11 ,2% 

o El 2003 I'ABA va 
comptabilitzar 52 
sucursals i 1.086 
assalariats 

li ~~~~NGOFCANV 

O 
uasi el S"- de !a població 
activa assalariada, concre
tament el4,6" . ueballa al 
sector bana ri . Tot i que la 

xifraêsirrisòriacomparadaamb 
d'a! tresactivitau,Jamitjanadesala
risksuperioralamitjanadelsill
tressectorseronòmia.jaqueelper-

, sonalde\esentitatsbancàriesés 
I qualificatomoltespec~ahtz.at. 

La :'l"ifra \avaaportareldirector 
de I"As.sociació de Bancs Andornns 
(ABA), Antoni Armengol. en la con
ferència que va pronunciaralaUni
vcrsitatCatalanad"Estiudel'r.ldade 
Conflent. Armengol va explicar que 
elssisdai"TE'l"l!anyselcreixementdel 
nombred"empleauhaestat signifi
caliu. de 1"11 .2%. tot 1 que I" aug
ment és molt inferior si~ compara 
la dada amb d'altm sectors. Des del 
1997 fins a\2003 el nombre de tre
balladors de la banc:• ha crescut de 
11 2 emplealS. En ca nvi. el nombre 
d'entitaunohavariaL 

L'incrementdclpersonalhaesta1 
oonseqüênciade l"obertura progres
siva de sucursahde lesentiuu 
banciries.ques"hanexpandit per 
les se t parròquies . L"any 1997 el 
nombrel0tald"oficineserade48,on 
treballaven 974 empleats. mentre 
que l"any passat hi havia 52 sucur
sals i t.086assalariau. Elnombrede 
bancs s"ha mantingut en sis, tot i 
que durant el periode que va destil-

1 

ar Armengol ht ha hagut la fusió de 
duesentitats.BancAgricoli Banc¡¡ 
Reig,d'onsorgcixAndbanc.i ],lin
oorporaciódeBancSab:Jdcll.m 
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REPORTATGE 

El desafiament 
humà als perills 
de la natura 
Durant els darrers 25 anys 37 persones han 
mort a conseqüència de catàstrofes naturals 

ElPERIOoiC 
ESCALOCS-ENGOOQA.VI' 

Elséssershumanssónsuperbsies
tan convenç~ts que ho pod~n con· 1 

trolartot.Fmsi totelquenoés 
humà. Però la narura cobrael seu I 
tribu1. A Andorm .. ls fenòmens nil· 
turalshansegatlavidade37per
sonesdesdes l'any 1975 fins al 
2002 a causa, entre d'altres, 
dïnundacions,a\laus.desprem
ments. nevades, fred i. fins i tot. 
l'impaCied'unllamp. 

Tempestestaninrensescomla 
<¡ucvadescarregarahiralvesprt! 
demostrenquel'orografiadell'rin
cipatsotmctelsterrcnysalsriscos 
natmalsi.amés,latossuderiapt'r 
construi r en zones inestables po
tencia e l perill de patir lescon
seqlll>nciesdi.'Vastadoresdels fenò
mens naturals. Ah ir la pluja. tot i 
quenovaprovocarcapdl'SaStrt'.va 
desbordar les clavegueres i va fer 

~ L'EVOLUCIO 

i ;isê!ai ·d~,~o&-~àfrc i 
econòmic dels tílcims 40 anys 
incrementa els riscos 

~ lA TEMPESTA 

Í ;i~it~;,¡; XóJeê-tjue 
va descarregar ahir va 
provocar incidents lleus 

esquerdesa!pavímem.T01iquees 
va tractar de la tipi ca temp(•sta 
d'esTiu. breu però intensa. és un 

exemplequeles construccionshu· ¡ 

;:~;:l~~~~e~~~1~~~::.s ¡¡la força 

Elsdarrers40anysAndorra ha 
viseu! un l"Sclat t'Conòmic 1 demo
gràfic que s'ha reflectit en l'edifica
ciódesòlspropensosalsriscosna· 

:~~1:aid~~~~~.:~~~~~e~i~~~~ I 
tiarlanalura, handeprendreme
suresperevitar elsefectesdelsris
cosnaturals. I 

ladir('(;toradel~ntredeRecel' 

ca en Ciències de Ja Terra. Monucr
rat Mases.vaexposaren una con· 
fcrènciaalaUniversitatd'Eniude 
Prada eb riscos naturals que ame
nacen J\ndorra i les tn('suresde 
protecció que s'hi apliquen . Oes-

~a~ c~~~~~s~~ e~a;~s~~~~ ~~a~~: I 
rrer quart de segle l'Administració 
va promulgarel docretsobreelrè
gimjuridic de l'ocupació, la utiht· 
zadóilaconstruccióenterrenys 
afectatsperallaus.Però la veritable 
revolució per protegir le~ persones 
i les construccions va arribara fi. 
nalsdel'any2002ambla promul· l 
gació d~ la llei generJI d'ordenació 
deltenitoriiurb.1msme. • I 

1 de setembre de 2004 
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Editorial 

La llei del creixement 

D 
e les declaracions del ca p de Govern. Marc Fomé, 

es desprèn que el Partit Uberal està plenamem 

decidit a impulsar una llei que reguli el 

creixement del pals. És evident que hi ha una 

opinió generalitzada que cal delimitar el desenvolupament 

del país. que en principi s'ha de traduir en termes 

beneficiosos però que a la Uarga pot ser perjudicial. Per 

exemple. des del COA s'ha indicat la necessitat que la Uei del 
creixement que s'impulsa des de les fiJes liberals pugui ser 

consensuada no solament per les fon:es poUtiques sinó 

també per tots els sectors que hi poden aportar opinions. Els 

representants del CDA consideren que és important que en 

aquest projecte. que qualifiquen dc •qüestió d'Estab, hi 
participin totes les pam per aconseguir una amplitud 

d 'anàlisi més gran. 
A la darrera edició de la Diada Andorrana de la 

Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent els 

participants van coi ncidir a dir que la siruació d'Andorra en 

tots els àmbits està arribant al sostre de creixement i que. de 

moment. hi ha poques alternatives per invertir la tendència. 

Aquesta va ser la conclusió a la qual van arribar els po lílics i 
experts que van reunir-se a Prada . 

També frt dos anys, durant eJ discurs amb motiu de la 
Diada de Meritxell. e l síndic Francesc Are ny va dir que 

s'havia d'aprofilar que la conjuntura econòmica era 

favorable al país per actuar amb serenitat i elaborar un 

projecte de futur conjunt que garantís la conlinu:itat dc 

l'estat del benestar i el creixemcntn..">Sponsable d'Andorra. 
Totes les veus sonen amb diversos matisos però 

remarquen amb significats anàlegs la necessitat que 

Andorra decideixi un creixement con trolat que aporti més 
qua litat de vida aJs ciutadans, sense hipotecar el futur de les 

properes generacions. Això sí, no es pot parlar d'una llei 

abstracra, si nó que cal adoptar compromisos i complir-los. 

[ 

No e s po t pensar en un text a bs tra cte, s inó que és ] 
necessari adoptar compromisos i complir-los 

4 d'octubre de 2004 
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El CONFLICTE INTERN A LA FORMACIÓ ECOSOCIALISTA 

Els Verds veuen 
una mà negra 
que els vol fora 
de les eleccions 
o Lozano diu que els 
que van impugnar 
el congrés obeeixen 
a sectors externs 

~ ~~~~ 
a presidentadelsVerds.lsa· 

L bel Lozano. va denunciar 
ahir que els militants del 
partirquevanimpugnarel 

congrés fundacional tenen un in· 
terès •OCUlt • perquè la fo rmació no 
es presenti ales eleccions legislati· 
ves. PerLozano.l'amenaçaqucels 
denunciantsvanfercl cap desetrna· 
na segons laq ualla resolució de la 
B;HJii;¡ podriaanul·larcl congrés i 
les candidatures oés la prova• que el 
seu •tink• interèsésqueelsVerds 

o Membres de 
l'executiva apunten 
com a clau el debat 
sobre l'avortament 

nopanidpinalscomicis. 
La presidenradelaformacióeco

socialista vaafegirquealparti t esté 
molt clar que el que mou aquest in· 
terès ocult prové dc sectors externs 
als Verds. 

Tot i que cap membre de l'execu· 
tivavavoleracusarningU ptiblica· 
ment per nodisposardeproves. a 
l'òrgan directiu hi ha dues versions 
sobre qui resultaria beneficiat d'una 
hipotètica retirada dels ecologistes. 
Mentre unsapumcn aalt re~partit s 

sota l'argu mentdelesbalances de 
vots. d'altres ho fan capa institu· 

14 de setembre de 2004 

Cartes dels lectors 
~ - - ~ ~ -----------

lLHIIIMICD'•MlOU• 

~=~~~:,~:m:! .!.~"!'~~~ 

SOCIETAT 

Medi ambient 
Ventu ti na PtJJal 
Correuelec1~C 

l.Alg\lempotexplica rcomésque 
s'es t5 edificant en una franjad'l.S 
quilòmetresalsecTordeferreres.en· 
tre Uorts i les Salines, on es ben visi· 
blel'indicauuderiscd 'allaus?lés 
que la canografia andorrana 1ambé 
és expl!cita. només fa ltaria , i la 
memòriacol ·leCiiva encara ho és 
més: propietarisdefinqueslimltro
feshavien fet llenya de la fusta que 
l'allau;urossegavac!shivemsdene
vadesabundants. 

LCaldràque.ttnavegadamés . 
l'Administ ració pública construeixi 
dics per protegiralgunesed ifica· 

cionsquecreixen indiscriminada· 
mentarreudelpais?lCimemsobre 
ciment! M'adhereixo a gran pJrl de 
les mani fes lacionsquevan e.~pres· 
sa r e ls ponents andorrans sob re 
aquesttemaalaUniversitat Catala· 
nad'EstiuaPr;~d;tde Confl ent.Hem 

d'escollirel nostrefurur.Lfiemtoc:n 
sostre pe l que fa al nos trecrc ix e· 
menr?L'especulació del sòl ha propi· 
ciat u n perillós progrés insostenible 
ihauremderepensar,1otsplegats,a 
què ens pot portar aquC'Sta mena dc 
progrés. 

Tenim el país que nosaltres hem 
fetiqu eestemfent. Tots en som res
ponsables. Demano als pol ít ics que 
incloguin en els programes accions 
perresoldreaquestproblema.com 
ara actualitzaries recomanacions 
dels governs a Ja conferència de 
l'ONU sobre medi ambient i desen· 
volupa ment(Riode j aneiro,1992J 
lQuin sentit tenen ara les propostes 
de l'Agenda Loca121?LHem fet tard 
per no malmetre més la nostra terra 
o som a temps de salvar del cim<"nt 
algunsindrets'Elsquevindran<"ns 
en demanar<~. n compte. Valgui la 
meva denUncia en nom seu 

3 de setembre de 2004 

.- .- Isabel Lozano a la Universitat Catalana d'Estiu, el mes passat. 

cionsreticentsaldebatques'hage
nera t sobre l'avortamentoel paper 
de l'Església. qüestions sobre les 
quals s'hapronunciarelpartit. 

OAETS CONSTITUCIONALS I Els respon· 
sables dl.' ls Verds. que avui escolta· 
ranalaBatl\ialesdemandesde la 

impugnació. esta n molt moh.•stos 
amb el sector no oficia l perquè la 
dentincialavanfera tots els mi li· 
tantsdelpartit,els qua lshanrebut 
lanotificació alsseus llocs detreball 
ien nombrosesocasions nohoh;m 
fet e n mà . Lozanovaqualif1car 
aquestaactuaciócomunavioladó 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llinda rs òptims de l creixement andorrà 

delsdretsconstitucionalsperquèno 
s'ha rcspectatlaprotecció dedades 
nilaintimitatde lespersones 

Lcnanovaexplicarqueelsdenun
cia nts no assis teixen ales reunions 
del partit i que algun d'ells va parli 
ci paren la prepa ració del congrés 
que després van impugnar. s 
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La SAC dedica la 
diada de Prada 
al creixement 

~ La d iada andorrana 
a la Universitat catala
na d'estiu de Prada de 
Conflent està dedica
da enguany als 
models de creixe
ment. La societat 
andorrana de ciències 
ha triat aquest tema 
perquè ara és el 
moment de plantejar
se quina mena de crei
xement es vol i si ca l 
frenar-lo, segons va 
indicar la presidenta 
de l'entitat, Àngels 
Mac h. 
La jornada se cele
brarà el 21 d'agost. 

29 de juliol de 2004 

Actualitat 
Polítics i tècnics alerten 

a la universitat de Prada 

de la saturació de 

l'actual model de país 

26 d'agost de 2004 
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7DIES 

Polítics i tècnics alerten de 
la saturació del model de país 

• Polít ics i tècnics coincidien a alertar a la universitat 
de Prada la saturació de l'actual model de pa ís i dema
naven actuacions urgents per posar fi a allò que un dels 
ponents va qualificar de "desgavell". La directora de la 
CASS, Joaquima Sol, insistia que ca l augmentar les co
titzacions per garantir el futur de la CASS. D'altra banda, 
la Unió Hotelera manifestava que no es creu les xifres 
desorbitades de tu ristes que fa públiques el Govern. 

26 d'agost de 2004 

Forné compromet Mara· 
~all en el suport als Jocs 
1 a l'aeroport 

• El cap de Govern ha com
promès el president de la 
Generalitat de Catalunya a 
participar en una candidatu
ra conjunta del .Pirineu per a 
uns Jocs Olímpics d'hivern i a 
donar l'impuls fina l a la reo
bertura de l'aeroport de l'Alt 
Urgell. 
Maragall i Forné es retroba
ran a l'octubre per tractar 
afers d'interès comú. Cata-

2 de setembre de 2004 

lunya també farà costat al 
Principat a l'hora de 
una reactivació defin itiva de 
l'aeroport que s'ha de cons
truir a la Seu d'Urgell. 

Univer>ilal Cawlana d'E>liu 2004 



Diada andorrana a Prada de Conflent 
Andorra i la manera com afronta el creixement són la base de les ponències 

La Societat Andorrana de 
Ciències (SAC) dedicarà la Dia
da andorrana, que tindrà lloc a 
la Universitat Catalana d'Estiu 
de Prada de Conflent, a deba
tre sobre el creixement. 

La jornada es farà el 21 d'a
gost i reunirà 25 ponents que 
representen tots els partits po
lítics i també una bona mostra 
de Ja societat civil. La jornada, 
un cop més, està patrocinada 
per Andbanc. 

La Societat Andorrana de Ciències ha 
triat aquest tema perquè, segons la pre
sidenta de l'entitat, Àngels Mach, ara és 
el moment de plantejar-se quina mena 
de creixement es vol per al país i si cal 
frenar-lo. 

Les ponències tractaran tots els te
mes que afecten la societat andorrana, 
com ara la capacitat de l'hoteleria o les 
perspectives de futur del sector. 

La política també h i serà reflectida, 
amb una ponència sobre les polítiqu es 
de creixement, de Segle XXI, o una altra 
sobre les polítiques i el creixement, del 
Partit Socialdemòcrata. Els Verds també 
hi seran presents, amb una ponència 

5 d'agost de 2004 

El creixement, analitzat des de tots els punts de 
vista, serà el punt central de la dissetena Diada 

andorrana de la Universitat Catalana d'Estiu 

sobre les alternatives de creixement. 
El creixement s 'analitzar~ des de to

tes les perspectives: la disponibilitat de 
recursos energètics co m ara l'electrici 
tat, els límits del creixement econòmic, 
els escolars com a referent poblacional i 
qualitat d'ensenyament. 

La sostenibilitat és un tema que es 
tractarà en algunes de les ponències, 
tant des del vessant social, com l'econò
mic o el sa nitari, per posar alguns exem
ples. 

Totes les ponències es podran escol
tar el21 d'agost vinent. 

lla Diada andorrana a la UCE: Els llindars òprims del creixemenr andorrà 317 
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UNIÓ HOTELERA D'ANDORRA 

Ponència realitzada per el Vicepresident de la UHA a la Universitat Catalana d'estiu de 
Prada de Conflent 

LA CAPACITAT DEL SECTOR HOTELER 

E t sector hoteler està en aquests 
moments en plena mutaciÓ, a 
conseqüència de dos fets de gran 

importància que marquen aquests 
canv1s: la posada en marxa l'any 2001 
de la nova legislaciÓ que afecta a ta 
classificació dels allottaments turísllcs. i 
a la ba1xada important en la 
lreqüentac16 i pernoctac1ó en els 
nostres hotels 

La classificació hotelera ha obligat als 
hotelers, que no arnben ni de bon tros 
a assolir resultats financers òptims, a 
adaptar-se a la nova normativa en 
matèria d'equipaments. en matèria de 
seguretat afimentàna i en matèna de 
seguretat 1 incendiS 

Alguns dels establiments han !et una 
forta inversió, perquè el seu tipus 
d'establiment els hi ha permès 
amortitzar aquesta inversió realitzada. 
D'altres més petits i familiars han estat 
obligats a tancar degut a que no han 
pogut garantir, vista la seva estructura, 
l'amortització necessària de la inversió 
a realitzar per a posar-se al dia amb la 
normativa v1gent 

La globalitat del sector hoteler està 
afectat per una davallada en les 
pernoctacions. D'altres sectors 
econòmics, com el comerç. també 
constaten aquesta davallada 
econòmica. 

La Un1ó Hotelera d'Andorra, que 
representa un 69.23 % del total 
d'establiments hotelers d'Andorra, està 
molt a l'aguait 1 és molt sensible a 
aquests problemes, Ja que les 
conseqüències repercuteixen 
directament al sector en la seva 
activitat econòmca. L'elicàcia i el paper 
a desenvolupar per l'Entitat és la 
d'anticipar-se als efectes d'aquests 
problemes i intentar que no afect1n 
greument al sector. Ve1ent que no h1 ha 
a Andorra un ventable observaran de 
tunsme capaç d'establir els indicadors 
del mercat , hem decidit crear el nostre 
prop1 estri d'observaCIÓ, i les x1fres que 

us transmetré avui són les que es 
desprenen del nostre servei estadístic i 
que per tant ens en fem totalment 
responsables. 

Situac16 actual. 1¡::1 sector hoteler ha 
perdut des de l'any 2000 al 2004 un 
22,10% d'establiments i aquest 
percentatge tant sols representa un 
5,93 %en nombre d'habitacions. 

A1xò vol d1r que són hotels pet1ts 1 

familiars els que han desaparegut en 
detriment d'estructures més importants. 
constituïdes majoritàriament per a 
grups o cadenes hoteleres que es 
posic1onen amb força en el mercat 

La Parròqu1a d'Ordino és la més 
afectada per aquest fenomen, ja que 
perd un 25 % d'establiments i un 16,28 
% d'habitacions. 

Tant sols el Pas de la Casa augmenta 
el nombre d'establiments d'un 8,57% i 
d'habitacions un 2,18 % 

Per contra. el que succeeix a la 
Parròquia de Canillo, il-lustra 
perfectament la tendència del mercat, 
¡a que perd un 1 7,14 % dels seus 
hotels, però progressa d'un 9.47% en 
el total d'habitacions 

L'històric. 

Anem a fer un balanç del sector des 
del 1980 al 2004, i prenem 'com a etapa 
intermitja la dècada del 1990 al 2000. 

Del1980 al1990, el sector ha segu11 
l'evolució del creixement dels anys 
predecessors, amb un parc hoteler que 
creix d'un 12,77 o/o en nombre 
d'establiments i d'un 21 ,36 % en 
nombre d'habitacions. 

Del 1990 al 2000, el nombre 
d'establlments ga1rebé no augmenta 
(0,75%), però el d'habitacions creix un 
12,77% 

Del 2000 al 2004 s·1n1c1a una davallada 
sense límits. que avui som incapaços 
de quant ificar fins on arribarà. 

Aquesta davallada constitueix un nou 
pa1satge de l'oferta d'allot¡ament que es 
professtonalltza tot 1 perdre el seu 
estatus de familiar El client d1sposarà 
d'una unitat d'allot¡ament més gran, 
amb un equ1pament de l'estàndar 
actual, restaurat o bé nou. Aquestes 
noves implantacions es situen 
majoritàriament prop d'1nstal·lacions 
mecàniques, majoritàriament a peu de 
pistes, per tal de privilegiar el producte 
esquí. 

Aquesta tendènc1a és el resultat d·una 
política enantada voluntànament cap el 
tunsme de massa d'h1vern. L'oferta 
turística fora de temporada d'hivern 
(considerada alta), és gairebé 
inexistent, a excepció del producte 
"Duty Free", que és atractiu. però que 
es constata que comença a perdre 
atractiu. 

Capacitat. 

La nostra capac1tat d'allot¡ament escilla 
normalment entre el ·molt" i el "poc•. El 
molt perquè els nostres hotels no tenen 
una ocupació suficient al llarg de l'any, i 
el poc ja que no es pot cobrir tota la 
demanda que hi ha en períodes d'alta 
temporada, malauradament massa 
curta. 

Pensem que ten1m una sobre-capacitat 
d'allotjamem enfront a la tendència de 
batxada del mercat. El nostre sent1ment 
és que la desapanció d establiments 
tradiCionals t fam1hars està anunciada 
Un nou pa1satge hoteler s'està 
dibuixant , ho veurem amb claredat cap 
a l'any 2008. En espera que això 
succeeixi el nostre observaton de 
I hotelena ens permetrà segu1r 
ngorosament aquesta evolució 

Et sector hoteler ofere1x avui una 
capacitat de 25.870 llits repartits per tot 
eltemton andorrà 
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Trobem el següent repartiment : 
- 5.800 llits a la parròquia d'Andorra la 
Vella. i un total de 2.636 habitacions. 

- 5.390 llits a la parròquia d'Escaldes
Engordany, i un total de 2.450 
habitacions 

- 4.017 llits a la parròquia de Canillo, i 
un total de 1.826 habitacions. 

- 3.098 lli ts al Pas de la Casa 
(Encamp) , i un total de 1.408 
habitacions. 

- 2.977 llits a la parróquia de La 
Massana . i un total de 877 
habitacions. 

- 1.929 llits a la parròquia. 
d'Encamp, i un tota l de 877 
habitacions. 

- 1.483 llits a la parròquia 
de Sant Julià de Lória, i un 
total de 674 habitacions. 

- 1.177 llits a la parròquia 
d'Ordino , i un total de 535 
habitacions. 

Aquestes dades són de 
finals de juny d'enguany. 

No es tenen en compte les 
noves construccions, ja que 
escara no estàn classificades. 

El parc hoteler engloba un total de 
208 hotels que es distribueixen 
seguint la seva classificació. 

Es reparteixen com segueix: 
- 7 hotels s~ que representen el 3.37 
% del mercat amb 533 habitacions. 

• 40 hotels 4 ~ que representen el 
19.23% del mercat amb 4.158 
habitacions 

- 92 hotels 3 • que representen el 
44,23% del mercat amb 4.707 
habitacions. 

• 54 hotels 2 ~ que representen el 

25,96 % del mercat amb 1.990 

habitaCIOnS. 

- 9 hotels 1"' que representen el 4,33 

% del mercat amb 193 habitacions 

- 6 hotels que estant en via de 
classificació. 

L'oferta es concentra doncs en una 
hoteleria de 3~ i 4 ~ que constitueix el 
63,46 % del mercat amb un potencial 
de 8.865 habitacions que representen 
19.50311its. 

Els hotels de s• estan ubicats 
majoritàriament a les parròquies 
d'Andorra la Vella (54,05% de les 
habitacions) i de Canillo (21 .88% de 
les habitacions) . 

Els visitants. 

Els visitants d'Andorra estan 
classificats en dos grans grups; els 
"excursionistes" i els "turistes". Els 
excursionistes són els visitants que no 
pernocten. i els turistes el que 
pernocten almenys una nit a Andorra. 
sigui quina s1gui la modalitat 
d'allotjament escollida. 

La Un1ó Hotelera d'Andorra té 
reserves. en el que refereix a 
l'autenticitat de les xifres que 
periòdicament es publiquen. Posem 
en dubte la metodologia de recompte 
utilitzada, que consisteix en 
comptabilitzar 6 dies per mes 
l'entrada de vehicles, seguint un 
model de càlcul aleatori . 

L'extrapolació del vator d aquestes 
x1fres publ1cades és el que ens porta 
a ten 1r reserves Durant l'any 2003, es 

van comptar 3.137.738 turistes. Tenim 
un potencia! màxim de 4.292.035 
pernoctacions : e! que donaria un 
percentatge d'ocupació mitja durant 
l'any de 73,11 % aproximadament, si 
considerem que la mitja de turistes és 
de 2 persones (una habitació doble) , 
per una durada mitja de pernoctació 
de 2 dies, sense tenir en compte els 
hotels tancats durant la temporada 
mitja i baixa, fóra de la temporada 
d'hivern. L'exposat ens sembla 
desorbitat. 

Sigui el que sigui, si analitzem les 
xifres mensuals publicades pel 
Ministeri de la Presidència i Turisme 
dels anys 2003 i 2004, constatem 

una baixada important de 
turistes durant els quatre 
primers mesos de l'any, amb 
una pèrdua de 142.521 
turistes. 

No obstant, el nombre 
d'excursionistes augmenta 
considerablement amb 
254 .494 entrades de més 
amb comparació a l'any 
2003. Aquestes xifres avalen 
el nostre anàlisis. La nostra 
reflexió i la nostra enquesta 
demostra que els nostres 
clien ts habituats prefereixen 
noves destinacions, i és 

decanten cap els nous 
països de la Unió Europea, ja que els 
preus semblen més atractiUS, degut a 
Ja pèrdua de competitivitat dels 
nostres serveis, conseqüència directa 
de l'efecte euro. 

De mitja, i analitzant tes xifres 
publicades, Andorra ha rebut durant 
l'any 2003: 11 .600.671 visitants , dels 
que 8.462.933 són excursionistes i 
3.137.738 són turistes . 

Ets visitants són majoritàriament 
espanyols (55,88%) i francesos (41 ,11 
%) . El nostre mercat, és doncs un 
mercat de proximitat. 

Els turistes són majoritàriament 
espanyols (72. 1 O %) i francesos 
(23,06 %) . Representen doncs el 
25,57% dels vis1tants contra el 74 ,73 
% d'excursionistes. 

Per Joan Albert Montane ICI 
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NOMBRE 

CREIXEMENT 

. 
REPRESENTATNffAT 

Any li -Número VIl 

f#JCAAA LA "'-LA 
ESCALCES - EtG:::ROANY 
ENC:A.W enca,., 
Pas de la casa 
SANT :UJA 
LAMASSANA 
CANilLO 
ORDWO 

Total 

f#JCAAA LA "'-LA 
ESCALte; • ENGORDANY 

fH:.At.'P 

Enc•"1' 
Pas de la casa 
SANT :UJA 
LA MASSANA 
CANILLO 
ORDWO 

f>HJCAAA LA 'SiA 
ESCALDES- ~/tNf 
ENC:A.W enca,., 
Pas de la casa 
SANT lliA 
LAMASSANA 
CANILLO 
ORDINO 

OBSERVATORI DE L'HOTELERIA 

Inventari de les Estructures d'Acollida 

HOTELS 

ESTRUCTURES 

1980 1990 2000 2004 1980 

71 09 61 42 2.&42 

48 48 46 31 2.305 
4S so so 5S 1.550 

22 23 21 17 817 

23 34 3S 38 733 

21 21 lS 11 803 

21 29 34 2S 646 
16 26 3S 29 581 
w 15 2ll 15 347 

235 265 267 20B Total L 9.134 

-282% - 1159% -3115% 
ooo .. -<fl7'Mo -32 6l'Mo 

26 67% - 17!% -179% 

455" 8 70" -19 OS 'Ml 
47 83% 294" 857" 
000" 2857% -26 67% 

2ll83" 1724% -26 47% 

62 50" 34 62% -1714 'MI 

5000" 3333% ·2S" 

12n% 075" ·22W% 

"'" 26% 23" 20 .. 3111% 
20% 18% 17% 15 .. 2S 89" 
19% 22 .. 21 .. 26 .. 16 97 % 

9 .. 9" 8 .. 8 .. 884 .. 

10 .. 13% 13 .. 18 .. 802 .. 
9 .. 8 .. 6 .. 5 .. 879% 
w .. 11 .. 13 .. 12 .. 707% 

7% 10" 13 .. .. .. 636 .. ... 6 .. 7 .. 7 .. 380" 

HABITACIONS 

1990 2000 2004 

2. 813 2.785 2.636 
2.5-4< 2.671 2.450 
2.100 2.378 2.285 
917 1.000 877 

1.203 1.378 1.408 
819 784 674 

1.146 1.576 1.353 
1.084 1.668 1.826 - 63> 535 

ll.OBS 12.S01 11 .759 

-102% -100% -53<1% 
757 .. ·- -827% 

""oo .. 908 .. -391% 

19 58% 23S" -12 3:)% 

ó4 12'MI 14 55% 2 18'MI , .... -<427% -l'I 03'M. 

n""" 37 52" -14 15% 
9657% 53 87 .. 947% 
4300% 28 06" -16 28% 

2136% 12n% 593 .. 

2538" 2228 .. 22 42'*:. 
2295 .. 21 37% 2ll83" 
1967% 1902'M. 19 '131M. 
881% 8% 7 46CJio 

W85" 11 02'tf. 1197% 
739 .. 627 .. 573 .. 
1034% 1261% 1151% 
978'K. 1334% 15 53% 

450" 511% 4 SS'M. 
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el proper número 

Sostenibilitat: 
fins on podem créixer? 

El ritme eh: consum i explobció dc la nostr:1 societat 
ens condueix a l'csgoc:uncnt dels recursos n:uurnls 
del pl:mt=ta. Ens cal t rob;~r h1 mantrn de continuu 

desenvolupant-nos sense posa r en perill el no~tr<.: futur. 1·:1 
dcsc,nvo!up:uncnt sos tenible és aquell que ~'l ti sf?l Ics 
necessitats del present sense comprometre la capacitat dc les 
generacions futures per satis fer lt:s SC\'CS pròptes necessitats. 

Aquest estiu la paraula JfHirmbilital ha estat pronuncinda 
n:peridamenr. 1.'1 dc juliol es \'a presentar l'estudi Lo 
!OJfmi/Jilift¡f drl dnrm'IJ!nJHIIIWtl tmrkJmi, elaborat per la 
Uniycrsitnt PolitC:cnica de C:nnlunya pern l:t Fundació Reig 
El coordinador dc l'informe, el biòlcp;Joscp Antequera, creu 
que el treball, que és una c ina dc debat, "reflecteix molt bé el 
model de desen\Polupamcnt del mòn occidcmal". 

El 21 d'agost, en e.! marc dc la Diada Andorrana dc la 
Univc~itat Catal:um d' F.stiu A Prada dc Conflent, es va fer una 
jom:tda de dcb:u sobre d c rei.xcmcnt amb els representant.~ 
dels panits polítics o rf..>allitzada per la Societat Andorrana de 
Gències. El titol \'a ser Els llifldanàptims drl m:i::..-rmrnl muloml. 
Es van abordar pmb!cmitiques d'acrualir:tt, com ara 
l' urbanisme i el riunc d'expansió, la preservació del medi 
ambiem , b saturació dels recursos narurals i les dificultats dc 
mobil itat a cau~:¡ dc ht ma::sificaciò t1ue h:m cxperimen t:lr les 
zones urbanes i, especia lment, la conurbació més b'Tan del s 
Pirineus: la que formen Ics parròquies d'Andor ra la Vella i 
F~~eildes-Engon:lany. 

A Ba redona In cclcbracill del conuovcnü Fòrum dc Ics 
Cultures ha tingut la sosrenibilit:u com un dels eixos 
principals. S'h:t posat èmfasi en la de fensa dc la biodiversitat 
mirj:lnç:mr b proa:cciú i f:¡ millor,¡ de la qualitat de l mcth 
amb)cnr, aixi com la conservació i l'üs rncional dels recursos 
naru,rals, i la necessitat d'un teixit econòmic, social i 
insti \·ucional, socialment responsable, compromès amb un 
creixement cconòmiccquilibmr i 1ccmJiògicamcntsostcniblc. 

L'any 1992 va tenir lloc a Rio dc Janciro (DmsiQ la 
Conferència dc les Nacions Unides sob re fo.·fcdi Ambicnr i 
D csrnvolup:tmcnt, cuncgmla com a Cimera de la Tem~ . 
Rcpresent:lnts dc 179 estats t.'S \'an reunir per debam: Ics 
cStr:uègics que ol seguir per assolir el descnvolupamcm 
sostenible del planeta. En el cas d' Andorn sembla cJ;¡,r e¡ u e el 
desenmlupament del país plantc¡a incògnites sobre la 
S<JSt:cnibi li tH. Fins on podem crêixc r? At¡ucsta és la w:m 
prcgunra a què intcntar:i donar resposta el pròxim número dc 
Fònnn alhora quc es fumcn mr.i. el debat. T :unbé hi ha ah res 
prCWJntcs prou interessants com ara: com podem créixer?, 
.:¡uè es 1 robaran els no~trcs fill~? 

Dc la matt·ixa manem c¡uc ds paisos han dc prendre 
compromisos per fer possibles Ics solucions planetàries, Ics 
entitats i Ics associacions ciutadanes, Ics empreses i els 
professionals, i IoteS Ics persones c¡ue convivim a AndorrA 
hem d'assumir 1:~ nostm part dc responsabilitat en d 
desenvolupament dels projectes dc sustcnibililat l i escala 
local. I .'i:.."':it o el fracà~ d'aqucst'c~ iniciath·cs ram bé depèn dc 
nns!tltres. En ac¡ucst comcxt, Fúrum es vol :1fcgi r al 
c.:ompromís . • 
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editorial 

Sostenibilitat: 
fins a on podem créixer? 

1:.dita: 
Fòrnm dc dcb:.tt i opinió s.l. 
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,,¡ll.:rt.l :tt•Jih1m1. 

Fòrum r.tn ~nb e" t".t 
ft.."-p•ul~.lhktk!'t !tt••n.t!tdtl~ 

.trtidc·. puhhr '" "' P~L 
~Jgn.Hur .n•t1k t'"''l'llll••no; 

''·i"'r'"'ld.._-. pt!-.t·,,j L!u1t hll>t 

Ft\nll11 nuh~t~ .tr.l ¡¡... ].., !t.. 1 '" 

d'optn'ú .tdnc.tl .. t.tl]tlt..~.u 

te\ i"t.t. '-.:lllpH. i t]U<' l"tit•uiu 

rd.tCl< >fi.lt~ .tmh d ~~ !Ytt·•, 

ILIC1 I!" l Ct>ll\ 111(1\!llJCfll 

t·çu~. t•ll 1 q•1 l'I, 

!\(' _ tk 1' . .tt••r ~,_I 

ud)lf!J 1••11' 
fi•nnn a fnru111..1d 

wv. w.forum .• uJ 

La sav.i~,_·sa n.1il ·lt.:~lària dt.:ls poblc.:s indígt.:nt.:s s<.:mprc h;~ 
constdcrat elf' essers humans com una p:1n dd mcd1 
ambicm. Fb xamans i ds bruixors prcclica\'Cn t¡uc 

trH allò 1.¡ue ndncrês i pcrjudiyuCs la naturalesa \'ulncnn·a i 
pcr¡udica\'a d s habiranrs dc l:1 Tc rrn. ,.\t;.;il sempre \ i \ ser, i 
ho continua s~..:m en alg-um·s tribus no d~.:sap:m:gudes, d 

codi dt.· la supLTYin:ncia: s'h1.:r~.:ta 1:-t Terra pt:r tk:ixar-la als 
clcscl'ndenrs en el mil lor csmt possible. No ob::;.ram ai:-:1\ b 
formulaciú nccidcntal d 'at1m:srs principis, sora d conccp1c 
dc descm·olupamcnt sostenible, \ ':l h:l\'er d'csp(:'rar tins a la 
di:cada dds \·uiranta. 1\ .\ndorra, com \'a recnnl-ixer b 
ministra d'Awicultura i ~!t.·di Ambient, Olga Addlach, a la 
Cimera dc .Johannesburg del 2002, ' 'hem crescur sem(· 

planiticaciú i a un ritme d'urhanitzaciú clc,.hocnr". 
En çJ nostre cas ~embla clar Lluc el dcscn\'olupamcnt 

dcl p:-~i" planteja incúgnirc~ sobre la se\·a so .. renibilimr. Fins 

a on podt.:m crl·ixcr? r\t¡uc~ra és la gran pregunta a la llual 
s'intcnt:l donar rcspost:l t.:n at¡ucst número. TambC.: hi ha 

alrrcs pregunte<; prou inreress:lnrs, com arn: com podem 
crC.:ix<.:r?, o yul: es trobaran ds nostn:s tills? 

La implicació 
d'cnrir:u~ com 1',\DK 
o P.lP. !. la crcaciú dd 
CL•ntrl' Andorra 

Snsrcnihlt.: i d ddx11 a 

la Diada Andorm.na a 
la Un ivcrsir:a d ' Estiu 

dc P mda dc Conflent 
són imponanrs però 
cal una rcsposra més 
àmplia i ~:nèr~ica Lluan 
hi ha, per exemple, 
una incapllCit:lt pe r 

analitzar els costos 
ccolc'lgin dc l'acru:1l 
modd dc dcscnnllu

pamcnt, CJUC h:turi:t dc deixar pas :1 un dc nou b:1s:u no 
solamcm cn l'eficiència cncr!!:l:tcia, stnú <.JUC posi:s ti a b 
depcndCnci:t del:;; combu:;;tibks fús~il:;;. Tamb~· cal mts 
implicacic'l ciumcbna, 'JllC luuna dc ser facilimda per una 
mi!lor comunic:lc!Ú i "cnsihilirzncici d'l·mprt:scs, organirz:1 
ciuns no gon·rn:uncmals, comunit:H~ i, solm.:tot, dds 
pndt:rs públics. 

DL· la nutci:-.a manera llu~: d !<. pat~o~ han d~..: prt.:ndrc 
cnmpromisno; per fer pos'\ihks Jt-o; snhtCHll1<; p!anC"r:lri(:'S. !es 
L" nlit : tt~ t as~ot:iacion~ ciutadam:~. k~ empreses i profc .. sio
n:tls, o1i:-.i com totL·o; ks pc rS\l!lL'~ LJUt' Cflll\'i\·ím a ,\ndnrra. 
ht.:m d 'a~o;umlr la noo;rr:l parc dL· rco;pnnsabilír;n en el 
tk"cO\"t•lupamcnt d~..·ls pn,jn:lcs dc S!JSLL·nibilit:H a t·o;cala 
local. 1·'.1 seu l•xH o fracils r:m1hl· dcpl' n dc nm;1lrn·s. I :. n 

:lt]UL'~l conto.!. tots en~ hem d'atl:gir :tl compromi~. 

I :51L'lll t.:n un momL·nt ~..·n ljul· cat prcndn: dco~ton s amb 
urgl'nct a pcn1ul· l'ohj l'cnu l· ., crl·1'\cr ... cno;c pcrjudlc:lr k~ 

gcncr:H:ium fuwrc~ ahans liUl' i:t no hi ~igucm :t tt·mp~. 1-: b 
tk-h:ll-., k·o; conlcr(· ne~c-; i els lhhrL· ~ lun dc tlnn:1r p:l" :1 k·s 
an:inn~ . • 
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sostenibilitat 

Andorra i el repte del 
desenvolupament sostenible 

El ritme de consum i explotació de la nostra societat ens condueix 
a l'esgotament dels recursos naturals del planeta. Ens cal trobar la 

manera de continuar desenvolupant-nos sense posar en perill el 
nostre futur. El desenvolupament sostenible és aquell que satisfa les 
necessitats del present sense comprometre la capacitat de les gene

racions futures per satisfer les seves própies necessitats. 

D ur:tnr d~ últim:. mt.:W!' b par:tul:t I().r/rui/lilitlll h;l 

..:st;tt pronunci:~cb n:pcridamcnt :tmb r('ft·rCnci:l :1 

.\ndorr:1. 1.'1 dt.: iuilol t.:s va prc~cnr :tr un t.:swdi d t.: 

la l ' nin:r~it:u Pulit~:c nica dc Calalunya (L'Pq per a b 
Fundació Reig amb d ri rol f Jl .rfiSirllibilii!JI del drJriii'(I/JiprJIIIt'J/1 

.mdf)mi. El coordinador d~.: l'<.:!> tmli , d biúll:g Jost.:p 
t\ntt-'1..\W.:r:t, creu c¡Lu .. · el Lrd.mll, que.: és una eina dL· dcb:H, 
"rdlc:ctCI'\ molt bt· d model ck ck:scm·olupamt.:nr del m{m 

occidl:n tal ''. El 21 d'agos t t.:n el marc dL· la DiaUa 
Andorrann dc: la L'ninrsitat Cambna d'l ~s tiu {l 'CI ·:), :1 

Pr:tda eh: Conil<'nr, es n ic.: r una jonuda dc ddxtr sob re.: d 
cn::ixc.:mcm amb la prcsi:nciol dds n.:prcscmants dds partits 
poütics i or,L.,I":lnirzada per la Socicmr Andorrana dc Cii::ncic~ 

(S,\C). El titol "" 
ser t/s 1/indt~rs 

Qptiti/J dtl nt'l.\.1'11/t'lll 

mulorrii. 
E s ,. a n 

a bo rda r p fi I

b I c.: mà 1 i lJ u e s 
d'anualit at, com 
ara l'urh:mi~mc i el 
ritme d'c.:xpansió, 
l:t prcscr ... ació del 
medi ambi~.:n t , la 
sa turaci ó dl· l ~ 

n:cur~os n;nurnls 1 

lc:s dificultat!' dc 
mobilitm a C:lU!':l 

dc la massitïc:u.:iú 
que han cxpcrimcnrnt k·s ~ones urbanes i <.·s¡){·ci:l lmcnt la 
conurbaciò mi:~ ~rr:m dds Pinncus, t¡m· és la formada per 
Ics parrú<¡uic:s d 'Andorra b \'dl.t i Escaldcs- Engordan ~. 

.\ Jaca, dur:1nt la do<.·nda th: 1'.\cadèmia l :urop(':t tl mt,:s 
dc juliol, d cap dt: Cm t:rn, \Lm: Forni:, 'a recordar <.¡Ul: ~.:n 

m:ttêna dc mcLh :lmbit: rll \nclurr:t s'h:1. compromès a 
adoptar nurnH:~ c.:yur\ ·:¡knt:-; a Ics din:ctin:~ nrropccs "en b 

mcsum dels nos tres mitian:. i sempre lllle, com c.':s natural, 
.;1guin ¡wnincm~ dc ~ dd punt tk vis ta dc 1:1 prnh.:cció dd 
medi am hiem i del di..·scO\·olupamt:nt L·coniJmiC soslcnihlc 
dd Principat". 

Pn.:cis~Ulll:lll el c;(l\'t:rn \"!l po-::.r en marx:~ fn 1111;1 rnic<l 
ml·s d' un any ~.:1 Ccmn: .\ndorra So~tt:nihk. I] ~t:¡.~on 

"L'mc-:¡rc dc! 1:001, la insnnrciú v:1 rcbrt· .'\ 17 \'Í.;itl'S t1l l'lltrc 
t.¡U\.' en d matt.:i~ pniDde dc temps d':tL¡uc.:st a n ~· ja n'ha 
!ÍI1~UI ] ,674. 

Para! 1d:tmcnl di\'crsi:s l'nnt:ns com l' t\ ssoc•acil·, per a 
la Ddi:rN1 Lk· b f'..:atura (1\DN) i d C:ol·lt:ctiu PtT a la 
Prn1cccro dd [>~urimonr ~lun1anycnc (P't \ 1) csmn ducnr a 

terme un:t t:t sca eh: contro l i 
,·i¡.,rilància L¡uc \';1 L¡ucclll r n:: flcccida 
cn l'dalmraciú del document 120 
propostrs prr 11 111111 lndom1 so.JII'IIiblr, 
ljU(: va nl:1xcr amb l'obiccti u 

d'iniciar un dd):lt profund en la 
sncicr:1r anchlrr:tna . 

r\ Uarcd ona, b cdebr:tciO del 
contro\'errir Fòrum dc Ics Cu!rures 
ha ringut la sostcnibilitat com un 
dds eixos principal~ . S'ha posat 
Cmfasi en la dd(:nsa dt• la bindivcr· 
sitat mitjanç:lnt la protc.:cció i la 

millora de la c¡uallfa[ dd medi 
ambiL·nt com rambC la conservació 
i l'Us racional dd~ recursos nat urals. 
r\rxc·J comporta t¡ut· Iu hagi un teixi r 
cconúmic, ~oc ia l i in~tinu:iunal 

soci:t lmcnt rtspn ns:tblc, com
prom &s amb un \.rt.·ixcmcnr 
econòmic c<¡uilibrar 1 1ccn1 ~lilt-.rica
ment sos tt..'niblc. 

l .c!' reunions, ds mamfcstos i 
les cimt·rcs pt·rò no <.•viren que 
s'estigui arribant a un~ nivell s dc 
d<.•srrucc1ú ckl mcdr ambient que 
podt:n s~:r irn:v~.:rsibl~:s, i n curt 
rcrmini 10 1 continuar:\ ai xí ja 4uc els 
països no fHt·m·n cnp dt·c is ió 
imporrant p~: r t.:v it:u -ho. Pt.:r ayucsr 
moriu Cs ncCl'ss:m familmrirzar-sc 

:tmb d concc:pt~.: d ~.: dl'S(·ll\'Oiupa
mcnt ~ostcnihlc. L' n desem u lupa

me-nt és sosn:nihlc (¡unn :-:andà les 
nt:c\.·ssit:us dc lo gt: ner:.c ions 
acruals scnse hipuli . .:t:ar la c.1pacitm 

de les grnna c1ons fut urL"s de 
sa tistl:r Jc:. SC.:WS prÚpli..'S lWCCSS Ït:llS. 

l .'t.:suu del 2002 l"' v:t fer a la 
ciu tat dc Johanne:.U ur).!. la Cuncr:t 
:\lundial pi:r :1l Dt·:.cn\tJiupamcnr 
Sostenible, que \':1 tract ar dt.: tcmc.:s 
molt concrc r" com la sal ut í la 
biodi,·cr.;i ra l, l'a1gua, la h1g1cne i 
l'tncrgi:-. i b implan!aci/1 rt·gionnl. 
Tot i el n:ssú t¡uc va tl' nir In 
trobada, els rt·s uh:tt s aü Hlscguirs no 
han cst:H d s tk·sitj:us per ks ONG i 
pt.:r :-.!tres sccwr:. dc la societat 
mundial. 

I 
Universiwr Caralana d'Esriu 2004 
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creixement òptim 

E~ ter Pnn!> Els llindars òptims 
del creixement andorrà 

La dissetena Diada Andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) 
va girar al voltant del concepte de sostenibilitat, no tant per definir-lo, sinó 

més aviat per aplícar-lo a Andorra. Concretament, el tema de la Diada va 
rebre el títol d'Els llindars òptims del creixement andorrà. En altres oca
sions, el debat organitzat a Prada per la Societat Andorrana de Ciències 

(SAC) desembocava en una conclusió original i inesperada. 

A
c.¡ue~ta ~-cgada d Jcb:n i ~c.:s 
ponenctes van se r npassto
n:mrs però la condusi(") dc 

la jornada es conejxia per avançat: 
el c reixement acrual del país Cs 
insostenible. ¿En yuina direcció ha 
de créixer Andorra? ¿Quins àmbits 
de la societat es tan mCs al Hmit dc 
Ics seves possibilitats? 

Aquestes i altres pregunrcs van 
trobar rcsposm a 1:1 Diada, yuc 
també va servir per obtenir una 
bona rad iogr::~fla de la si ruaciò 
actual dd país. 

Qu:m hom sem parlar dels 
límirs del cre ixement i de la 
sos tcnibi!iuu ho relaciona amb la 
preservació del medi. t\c¡uest 
aspectc v:¡ ser un dds més debatuts 
però no va ser l'únic. El crcixemcnr 
sense control port~ a un descnvolu· 
p:unc.:nt urbanístic que no respecta 
els límits natural s, i qualsevol 
creixemenr de la poblactú 1 dc la 
societat necessita que l'evolució dels 
setveis s1gui paraliela. Quan la SAC 
va triar a(¡ucst rema pcr a la Diada 
ja ho va fer preveiem c¡uc caldria 
debarrc fim a (¡uin pum un país 
com Amlorra, amb Ics seves 
espec ificitats, por assumi r ac¡uest 
crcixcmt:nr ç¡ut: implica tots ds 
ñmbits dc la societat. Tècnics, 
ex p erts, responsables de 
1' Administ-ració i rcp rcscnt<lnls tk ls 
diferents parr its polítics van 
pnrticipar en la Diada, c.¡uc \":t rcnir 
lloc cl21 d'ahrost passal. 

Um dc Ics ponències 'JUC més 
preocupació van despertar va ser la 
pronunciada per .Joaquima Sol, 
directora general dc la CASS, yuc 
adverteix ljUC cal :wgmcntar Ics 
cotitzacions "al mC:s aviat posstblc" 
ja que, :::i no, amb d s i ~tcma vigent 
actualment l'nny 2013 d pngnment 
de les pensions suposan"1 una xifra 
superior nis ingressos per cotitz:l· 
ctons dc "cllcsa. l ... a siru:1ciú sena 

~:ncnra pitjor 1\\ny 2037, c¡uan s'csgota ri:t la rc·scrvn minima 
neccss:irin per fe r fronr n les pensions. Aque:m:s previsions 
exlfetcs J'un;l prujl·cciO actuarial portada a terme els anys 
1996 i 2001 per HIJVA Consultores ja han rebut resposta ja 
t¡uc recentment d Gon:rn ha aprovat d projecte d~.: llei de 
la Seguretat Social, que estableix un au~menr de Ics 
cocir-¿acions, entre altres mesures. 

D'nitra banda, Sol també posa Jc mnnifcst ljUe en la 
branca de malalti:~, ês a dir, la caixa que s'encarrega de 
!f<t rantir l'accés a la s:mitat :1 tots ds nssalariats, s'esper.1 lJUC 

a mitj:l. termini la despesa experimenti un fon creixement i, 
en cann, es pre,·eu un increment feble de les corirzacions. 
La responsable dc la CASS indica 4uc és lúgic t¡uc creixi la 
dcspesn però matisa que "aquest crci...xcmcm ha dc ser Ja 

conseqüència d'unn millor::t de les prestacions de la Ct\SS o 
d'altres causes na rurals com l:s l'envelliment dt: !:1 població". 

Per evitar c¡uc hi hagi abusos en l'Us dc Ics prestacions que 
olcn:ix la CASS, b. para pública va anunciar tks dc Pr:u..la que 
s'i ncn::mcmaricn ~.: l s controls tant administratius com ml:dics. 

Les xirrcs <.Jlle va donnr Sol parlen per si solcs. L'any passar 
la branca dc malaltia v:t tenir un~:s despeses dc 73,7 milions 
d'euros i va ingrcssa r~nt 74. Les dcspc..:sc.:s van créix~.:r en un 
::tny g.mcbê el 12'Y,, 1 els mg:rcssos ho van fer el 1 (fA,. El càlcul 
de l'incremcnc real dc la despesa els últims \'uit anys h<~ eswr 
dcl201'-'o. 

L'c.:xmtntstrc dc Salur 1 ~.:xdm!ctor dc: divisió dc 
I'Organitzaciú i\lundial dc· Ja Salut (OJ\IS), .J osep J\lnria 
GoiCtlt:chea, ram hi: va rarriciparcn la ¡urn:1Ja i va apurrar una 
rdlcxió sobre el funcionament citi sis rema sanitari. I .:1 
ponència pos:l de m:~nifcsr t¡uc m:t lgr:u l'incrcmenr dc b. 
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dL''PL'~a.L'IlCira hi Iu un H" "lk I;¡ pobbcioLjlll' \t •t i coull~t r llt • 

:1rnlu ,¡],mi mm" pnt¡ul· b (.\SS h dom cuhcnur;¡ :-.:lllit.m.t. 

\tjlll:'l dc"l'ljlllhhn nol·s l'unir t¡uc ':1 dclt'CUr <_;oiCmTht\ 1 

t:n d :-.btcma. " I A'l m:-~nc.1 Lh.: cn,•rdin!l.Cic'• dl· I pr"o:·~ d'att·nc¡c ·, 

¡(·una l!lC!dl:ncia tH.:g:ui' :1 cn Lt qu:ll itat del :-lT\ c:i", :-cntt·nt:l:l, i 
111:dgr:u .mJ• l'any 2000 e l S:\ ,\S \':t sc r clas:-i!icu 1.:11 clt¡u:m 

llocd\·nrrt· JIJI pt·r]'( ) ,\I~. 

J·J fl'llJUC Elt) J¡j lugi lllll'll!'>Cl'lllr.d LJIH.: L"llltfllini I,:] pnK(·:

d':Ht.'ll(ll .l ':llltl:.irÏ:11111phc:lt.jll! • .' dcp~.:ngutiHJillé" dds p:u.:icm' 

b idl'LlliliC:ICi/t dc\ f:-.cuhatÏllljlll..' llL'CI..'S'ii!l:ll. h]llt''il:l C;lr:lCil' • 

ri-.nc¡ prúpta dd sish.:lll:l, tot i t¡uc L·:- molt apn.:ci:tda pds 
tiSll;'lfl'i, comport;\ un "9~UII dt· di-.funcion~ t¡ut: podt·n acthar 

n.:pcrt:utinE ~.:n b t¡ualirat dl: l':uenciú, s1.:gons n.p4 '"!1 
( ; oico~cht·:t. Pc..:r t\"(:mpk. thticuh!1 d -.~..·gwmt:nr dt:l p:lnt·m 1 

c..:lstlit'nl'lll:. tr:ll:l:tmt·nts r1 ¡,n,, l'S a Ics qu:1ls .,'h:t Sl>tml·.,: '' I .:1 

lllt'Xhll:ncla dtc c:tp control t:t difícil ducrminar .,¡ un pat:it:m 

h:tc-.r:u tracrat per dos o m~s mt."tgt·s d'un:t m:ttt:i'a at"cccH·, ... 

it1dica l't.·:~o~ninistrc..: dc S:du1. 
I J ~l'ill'lll:\ dt· pagnmt·nt pt·r "t'l'\'t'l t!Hllp•K nn af;J\'Ort'l' 

gaire la t¡ualit:ll, "c~on" opina Gnicotct:hc.:a. \t¡tu:st:t premi:.s:t, 

c'\pho, nn mct·rHi\':1 cap dt:l" \':tlor-. cl'ntrals de l'attnc!Ú 

primitri:t i "ds mt·tgl·s tt:ntki:-;t·n :t ddq..::tr menys rastlm:s .1 

:dtn.:s pro(c:-;sion:¡Js dl.' b :-dLJt t¡ue 'iota altres formes de 

p:lg!1l1lt'l11". I L·s qLH.' pt•r m:t'\lllllti":lr el:-; ingn·<>s11S et! au,L,rtm.:n 

t.trd tHlllllm.: dt: sen ..:ls pn::.tats p..:r un matc..:i:-;. 

l .a const•t¡i.il:nci:t dirl·Ct:t (·s, doncs. t¡uc.: t•ls usu:m.; 

cnn~ul1lt'1'\L'Tl mês ~t:I"\'L"I" pen·, "no ~t: ~ap ~i un con-.um dc 

:o-LT\ c..:ï~ lli~" g-ran L·:-. t,,, '' thll<.:lll pl'r :d p:Kicnt pc.:rt¡ul: 1\IJ hi h:t 
un "t').!.UÍmc.:nt, i en sanitat ¿ . ._ cbr tiUL" mà nn \ï)l <hr 1J11l111r". 

rc:-;ol (;IJICOl'ChC:t. 

.\i,i, tot apunta:~ b ncct·s:.il:-~t tk· millnr:tr el Sc)!.uinll'nt 

climc dds usu:J.n<;. Per fer-ho, l'c\"11ll!li-.rrt• i t:xrlirt•ctiu d..: 

l'< )¡\IS pbnH.:ja b lll'Cl'ssitat dc cam i:1r ~.·I procês d'atcnciti, lJliL" 

:tctu:t!mc.:m nr¡ cs r:l gcstinn:t l per cap ..:ns públic, i impl:tnrar 1111 

~io.;rc..:m :l ~:mlf:lfl inrq,tr;tl. I .:1 m:ccs~iLH e:-; fa mês llft.!t:l\1 per la 
pn:s:.iúdcl:tdt·m:ut<.l.l. , 

FI funcion:tm<.'nt dt· b C\SS <'" \' t'Ur~ propt:r:tmcnt 

r..:nm ;lt :tmh la llc.:1 dt: b ~·H: g-urct;lt ~octal i s':tdapraril ,1 k:-. 

llL'Ccs:-it;m tJUl: han sor¡..tit en un:t soCiL·t;H t¡uc t<.·mki:-. :tl 

crC"i'l'l1ll'nt. I -:1 S \ .\S P'll~t·r r:1mhl· h:llln:-ttk n:pl:tnrt'J:tr-:-t·la 

\'tabtlit:u dav:ml" els c:un ¡.., MIÓ;IIs. I un alt n.: :.çn·ci b;L:;;ic pc..:r :1 

l:t P''hl:tci(i (11111 Cs l'l.'duc.\Ci,) tmnlx~ c.:o.; tn)IXttbnuu l'I rt•pt<: 

dl.' t't..:r front a una pohlaoc'i t:scobr <¡uc noml-s t:n un arn ha 

crt:SCU\LIIlÚ''.,, 

Cim:\ P.tlll·, dirt·w,r:llk I'Fscoln 
\ndorr.uu, ' .1 ;~naiHi".tr :1 Pntda Ics 

lllTo:-it.tt:.l'llw.:ati' 1.·:- tk etr.! .tl futur 

tL·ntm t·n c1 mtptt· un:1 pn ,¡ccci(·, 
"ohrl' t·l cn:i:-.t:tlll'lll d..: 1.t pohlaciú 

l':o.Cobr i b St'\ ;t distrihucir', clltrL' d:-:. 
I l'L'S sisfl:l11t::>l.'l luc:mus fi ns ai2(! JO. 

l .'e:-..posicio dc Palk l·:. un l'l'~um 

d'un L"<;llldi t''\hau..;rtu da h. 1r:tr per la 
Sl·cr..:rari:t d'l ·:suu d'Fduc.tCIÚ per 

pbnitlctr la fuwra CtH1"trucclÓ de 
ccntr..:~ ..:d uL;I!Jus. l ·:t~ rc..:suhats 

d'al¡ut::-1 informt· cunlirrncn la 
tL'Iltkncin ncru:1l dds lfL'" :-;¡o.;¡çmes; 

1\.:spanyol, d fmnct:s 1 l'andorr.i. 
.\kntr..: lJlll' l'b do:'~ priml·r., estan 

t·stancar<; o tïns 1 tot l'll !'l'trncCs, 

l'últim er..: i:-. t''l")( mcnt:ialml.'nt cad:t 

cur!'. 1.'.\dministr.ICit ·, cs \C:ur:i 

ohh¡..,r:JCb. done-.;, n ftcr polint¡ucs yuc 

;lfa,orci:-;in l'n¡uilibri c.:n1n: d!i tres 

,¡SIL'IllL'S (41111 J':¡crual ja lJUC cada 
s1str..:m:1 acull un tl:l\ 1k· la poblaciú 
çscol:t r. T:unhl· caldr~ t¡uc rt·no\'i lc!' 
infr:tl'SI!'UC!Llfl::>. 

l ' na n:coman:tc1ú dt.: la din.:cctó 

tk l'F:.cula .\ndorran:t :tl GoHTn ~s 

l]Ut: es prL'' l'gin prop dt' ],(JOU place!' 
ml: s ;t ,\I a tl'rll;tl 1 Prtmcr:t 

l·:nst·n~ anç:1 pt·r dt 1!1:\r c:tbud,t :1 rots 

c.:! s alumm·" l'any 20 I O. P:diC mel ica 

ljllt: a Canillo c:tldrit cotbtruir un 

n:nt rL· de 400 pl:tces <JUL' comp:mi

rit..:n d sistl·ma t'r:mt:l:s i :1ndorrit ja 

t¡u¡; l'l·spatn ol ja ha dc:-ap:uegtn dc ht 

p:trri•lllll>\. l.n b m.Ht'"a linia, 

:tsscgur.l tjlll' :-;'ha cic.: con:->trlllr un 

nou cc.:ntrt: a l:.nc:1mp, un altre :1 

\ndorra l:t \'l'li:-. 1 1:-~mhl· un :1 

!~:~caklt:" l:.ll,l';tlnbrt\. 

1.:1 immi,!.!,raàl c~t~ cstrcmmcm 
rdac11madn :unh d ncix..:m..:nr tluc 

l':\J)l.'fim~..·!tl:t b :>IICit·t:tl ,\tld!Jrrana. 

I .l':-> diftrt:nrs \'Jston~ politic1ues 

:.obre at¡ul'~t crc.:i:-..l'mcllt l':O. van 

contr:tpos:tr a b Diadot dt• 11 r:tda, ja 

tjLIL" uns d~ p:trm.; h1 \.111 potrncipar 

mt:m:. Sq,.:k 21. t¡ut: m:d_l!r.u LJUl' va 

rdJrL' b im it:ICÍf·, pt·r ser-hi, lltl hi nt 

assist ir 111 tampoc \':t t'.u.:d11:tr la 

ponènci:t pn cscrit. L'n:t ~kmostra

citl dc lc-. dttàl·nctt:s <k cri tvn cnrre 

lc:. dw . .::-. prin..:ip:tb formacions, d 

PI .. \ i l'I PS. , ·:tn s~..:r I l's inttT\'t'ncions 

dc loan .\lhl:rt Fnrrt: i l·t·rran Gmot, 
rc.:siK·cti,·;tlllL'IH . . \i:-..i. :.i pd consciÍer 

~l'nc r <tl l1htcc11 scnl el "m:udx i 
;liltur:JI ¡,u.: 1ktnt1C!-."t1ic'' d t¡u~ farà 

~JUl: L'I p:ti~ tn,¡,¡ Utlllllltkl''mr,Jt mê!' 
racional", pd son:lldt"ntt'lc r:ll:l cal 

:1mb u rgl:nci:1 "u n:t intL'f\' l'nció 

<k-Cl<hda dc.· l' l ·:q:u" pn po'i:tr o rdre I 
Universirar Cara/ema d 'Esriu 2004 
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al si!'rcmn i ,L.·~mmrir un cn::ixcmcm 
•<cquilibr:~r, ~osringur i so!'rcnlhlc". 

Farrê n:marca yuc encara no s'ha 
arrih:n al ni,·cll dt· protccciO 
mcdiambit.:ntal t¡uc dcmana la 
Cnnsrirucir'l, que la m~ d'obra poc 
qualificada dilicultar:i cada cop ml:s 
la cohesió social i c¡uc als si:m:ml.'s 
educa rius hi ha d'haver uns prohiT:l 
mcs ml:s imcgraJors pcr t.'\"Ílar 
fragmcnmcinns socials. 

Dl·b;ttpolítit-
EI conseller afirma <.¡uc un:1 

re f1cxiú sobre la crisi del c reixement 
ha dc donar dements al:-: polít ics pt.:r 
regular els CXCl'SSOS amb 111CSllf('S 

legislarivc:- i fiscals. Segons ell, per 
definir els objec tius dd cn.:ixcmcnt 
cal la participació i el consens enrrc 
ds imcrlocutors. Diferencia el 
creixement urbanis[it dc l'econòmic. 
incideix en la ncccssimr dt divcrsifi 
Cíl.t Pcconomin, i opina ._1m: In soc ietat 
andorrana "porser no funciona tan 
bc! com ,·oid riem però dc hcn segur 
que no ho fn pi tjor LJUC l:t dels països 
veïns". També descarta la conve
niència dc limitar "mCs" la política 
immigr:uòria per garanti r una 
imegracici millor "al volranr d'un!' 
valors comuns plc:namcnt compar
tirs per una immensa majoria". Per 
Farr~, la llt.:i del súl r:tcionalitz;t d 
creixement i el fa "hnnnoniús i 
pondemr" 

Ferran Goya HL n.:cordar punt~ 
dcl progr:~mn electoral del PS dd 
2001 pcr:trgumenrart¡ucd model dc 
crcixcmc.:nt dels sucinldcmúcra tes 
csr:\ bnsnr "en una cnnccpciil 
renovada dc la societat dd bcncstar, 
que implicn sostcnibilit:u econòmi
ca. !'cc¡ui rat i la cohcsiú snc1:-tl, a mCs 
dc b MJstcnibilitat :unbi1..·ntal''. ¡\ p:m 
dc n(J cst:-t l\ïar retrt·ts al Govern 
liber:d, defensa t¡ue el cn:ixcmcm ha 
d'anar lligat a una k:gisbcià cconòmi
Gl i fiscal. una nnrn1~Hl\·a social 
ad:tptada 1 uncs lk:is d'ordcn:tci{.J 
territorinl i de protecció ambienta l 
adCCJU:lck:~. ¡\ mCs dc la tnrc rvcncit'J 
es tatal. :1dvoc:t per una p:1. rticipaci<'1 
responsn hl<· i infonnad:-t dc comuns, 
emprc~c:-:. i ciutadans. 

Alrres partits com el" Verds i 
Rt.:um·:u.:ir'¡ Dcmocr:'nica (RD} ~c'm 
més cnntundems a l'hor:l dc t¡u:llifi
C:lr la suuacic'l acna:1l, i mC:" drilsrics 
quant :tics prupostcs. lsabd l .m::mo, 
dels Verds d':\ndorm, ~di rm:t t¡uc el 
país "cnc:tr:t c~rà moh lluny dc scr 
socialment just. ccol!',gic:tm~..·nt 

creixement òptim 

o;osu."niblc i democràucament particip:uiu". r\ mé-., critica els 
parru" "dc la drc:r:t 1 l'c"qucrrn t¡uc fins :tr:l nomC!' es basen a 
dí.:slin:tr rL·cur~o~ pUhlics a infr:lt:St ructur~..·s' '; i al¡ucst L·s, per 
l.oza no, un modd dc progrés ''ckstrucror". l.':lltcrnati\':1 quc 
pbntf.:gcn d~ \'crds implica adaptar la política d'habita ! .~r.: a ks 
demandes i nect:ss it:trs dc.· In persona o cl11llCii fnmilinr, i a Ics 
di\·crscs situacitJns lahtlrals i d'ingrc~StJs. 1·:1 prtJgramat¡uc van 
pres~..·ntar a Prada tarnbc.; parla de b "mo!Jil itat sostenible", c.h.: 
In cn:aciil d'una oferta clt: transport pUhlic dicaç que redueixi 
l'U~ del \"l"hi cic pri\"at. i l'aplicacici dc polít.it¡ues tJUl' :tfavon:ixin 
l'ús dc combustible~ més ecolòt.rics. 

Pcr la seva h:nlda, Parrick G:1rcia (RD) :t!'SC\"l'ra yuc d 
crcixcmcnt d'Andomt ú ''desenfrenat" i indica t.¡Ul' estem 
annnr cap n un país dc 200.000 habirams "en un termini 
rdativamcnt cun". P~.:r fre nar aL1uc~t c rcix~.:mcnt, Garcia 
proposa rep;ubr la cons trucció per no "vcure'ns abocats a una 
tnllS!'ificaciú imuponahlc". Cal, segons el seu parer, modificar 
In Uci del sòl i promoure polítiLJUCS d'adyuisició dels sòls per 
pan de Ics admimsrrncions públit¡ucs o fund~cions pri\·adcs 
LJUC tinh~""tÚn l'objectiu de protegir d medi, entre alrrcs. 

El Centre Demòcrata t\ndorrit (COA) ,.n ser l'a!rra 
fonnaci<l politica t¡ue \':¡participara Pratb en d dch:1 1 !'obre la 
sostcnibilitat. Anton i Riestra, coordinador dd wmitè loc:J.I 
d'r\ndorra la Vell:~. també ,·a ¡nrlar de la llei del sOl: coincideix 
amb Garcia i in.s1.stcix en la neccssimr dc modificar-la. 1 ~1 
polític i també Uiu~..juimic indica LJUC l:lllci ''no respon a les 
tinalmtrs rccolhdcs a b Constitució'' i c¡ue el seu articula r 
incorpom a.spcctcs "pc rjudici:~ls" per a un tkscn\'olupament 
"hannoni6s. c~..¡uilibr:n i sostenible". Fa un esment especial al 
fer (¡ue la norma dec/ant rm el sòl comunal no ccbficnblc i la 
n;sta, Cs a dir. el pri,·at. totalment urb:milzabk· llc,·at dc 
determinades zones dc risc. l ~ncara c¡uc el sòl comunal 
n.:prcsemi d 90°;;1 dc la supcrtïcic to ta! c.lt:l país, Ja llei dúna tota 
la llibertat d'actuació nis propietaris privats i en C:\nvi djficulm 
la tasca clds ctlll1Um dc prcn:ure zones vc rdt·s al nucli urbà i 
zones d'n¡UJpamcnt. Ricstra rambé denuncia l'anuència dc 
capital exterior i suggereix (JUC contribueix al "crcixemem 
sah·atgc del p>lí.s''. Pel rcprcsenranr del C:DA, cal controlar 
rigorosament l'r.:~pcculació immtlbili~ri:l per inverti r la 
tendCncia a '"l'c-...plosJÓ dels preus de venda o dc lloguer tant dc 
l'hahimrgc Ctlnl dcb cstahlimcnr~ ctJmr.:n.:ials". 

Riest r:l t:lmbl· \'ft fer incidència en la necessitat dc tenir en 
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comp1e J'imp:Kre amh1cnml a l'hom rk consrnur, dc controlar 

la contaminació armosfl:nca 1 de Ics aigüe:-, 1 dc canviar la 

polit ien dc: gcs tiO dc residus. 
En at¡uests aspccn:s ramhé h1 va aprofundir Anna 

Ribcrargua. pn:side.:ma dc l'Assm:iaciú per a l:t Dcfmsa de la 

Natu ra (A D N). Per Ribemygua, qualscn>l pl:'tmcjamcnt dc 

dt:M:nvolupamcm s'h:-. dc basar en 1 :~ conscr.•Jició del medi 

muuml tenint en compte la capacitat dc dtrn:bra yut: pot 

adm('trc el territori per n:novar els recursos, en l'npo rtació del 

benestar soci;1l necessari pcr g::¡rantir ks ncccssiuus indivi· 

duals, els cirers socials, la di\·crsi tru culru ral i la parucip:tc\Ú 

ciruadana, i també cal t¡ur.: incorpori un nou sisrt:ma dc valors 

solidari i globalment \'àlid LJUC pcrmcti assumir Ics consc
c¡liê:ncics c¡ue tenen Ics poliric1ucs lnc:¡b; en c-1 conjunt del món. 

I .':màli!'i dc Riber:Jyt..ru:l sohrc In suuaciú actuaJ d'Andorr:t 

ês contundent: "El mmld ac1ual csL:i b:1sa1 en d crci~cmcnt 

constant, [ ... [ d cono;.um dc recursos ~o¡ue se'n de riv:t Cs 

inso~.;¡cn!blc [ . .. [ i els plan s 

d'urh:tmsmc c¡uc s'han elaborar no 

faran ml:~ ~o¡uc a.hrrcujar la situació 
ac tual." 

I ;.1 concepte dc sosrc.nihilirar de 

l'ADN l:s mol t ampli i per excm pk:, a 
banda dc defensar e\ medi ambient, 
recomana arurn r al construcciÓ dc 
brrans infrnesrrucrun.:s n:i.rics per 
optimitza r la x:trxa viària nistent i 
pnsar fre :tl crcixemem senSl' limir 
dels vehicles pri\'ats amb polítil¡ues 
efictents dc 1ransp1lrt púhl1c. 

Dues ponê:ncics \';\11 tractar 

exclusivament dc l:t moh1l1mt. Xavier 

Bc al , \ iecpn:sidcm dd Col ·lcgi 

d'Enginye rs, va palesa r ds ddicits dc 
la infracs rrucrura civtl pública, i 
Ramon Rcgu:ull, sotstlirector del 
~ l in i s ren cl'Fconnmia, va parlar del 
transpo rt i b ~eva incidència en el 

t:rinsit. r\ banda dc la sanitat i 
l'educac!Ú, una dc. lc.s pnncipals 

prcocupaciun~ dc la població és la 

mobilirar, el rr:l.nsit aixi ho dcmos
rn:n els resulr:us de l'Observatori 

Sociològic. 13cal n. demost rar amb 
xifres la siruaciú dl· samraciO CJUe 
tothom perccp. Aproximadamcnt hi 

ha 900 \'chiclcs per cad:t 1.000 
hahiranrs 1 una xn rxa v1:lria que en 

total suma nomês 275 ~o ¡ uilò metrcs. 

1 ~ 1 ó lcul que f:t Ben! indica l]UC a 

Andorra hi ha 3,93 yuilúmctres dc 

carreteres per cada 1.000 habirants, 
ês n dir, per a I.JOO ,·eh ~eles sense re:nir 

en comptc ds 1uri ~ 1 c.:~ O':tn) passat, 
més d'om~~.· mil ions). 

Sc!-,l'fms Real , ~¡ es compam la 
situació d'Andorra amb Smssa la 
xarxa \'l~na existent rC cncar:t marge 

per créixer. T:tnm:ucix apuma 
difcrcms factors 'JllC limiten aquesl 
margc: la h1 stúria cid pafs (fa menys 
dc ' 'tlit:lnt:\ anyl' no hi havi:~ c:tp 
c:Hrcrcra), d fac1or econòmic, 
l'im pac! e en el mcdi, el f:1cfnr socinl 
i el crcixcmcnt dc ks infraeStrtlCtu~ 

res \'Í~rics dels països \'CÏns. 
Per :u.:abar d~ fcr una r:tdiogra

ti:J de la ci rculaciO per la xarxa 
vià ri a, Regu:IOt \":1 clcstacar la 
prcsCnci:t dels Yt.'h iclcs dc transport 
dc p:tssargcrs i mcrc!ldcncs. Va 
:tpuntar com a soluciú en el 
trnnsport públic l:t creaciú del 
mc1ro aeri. O'ahra b:u1tb, va 
plantejar l11 necessitat Jc cn:ar un 
cenrrc logístic per al trn«llsat de 
mcrc:~t.kric~, si tuat a In rodn.lü1 
d'Andorra, per C\'Ï t!lf el p:~s de ls 
,·ehidcs pcs:1nt :c; pel centre .• 11 
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Hi ha límits 
per al creixement econòmic? 

Quan d Sr. prcsidcm t.:m \':t convidar a :H.¡ucsta ediciú dc la l 'nin::rsitat d' I:'. ~ li u dc Prada i t·m ':1 inl~mnardl'l 
tíu,J tk l:l jornada, I :'l.r 1/iudto:rtlplilltSt!d,-rri.vmmll illlfltwrri, n:ahm:nt1.:111 n1 plantejar un n:pu:. Com pf1di:~ j1) 
tr:tctar del tema sota una vi sit) ~.:conUmica sens<.: n.:p~.:ti r t.:oncqnes si tots ds n.:~t :uns pom.:nt~ parlarien dc 
n.:cursos cscasso:-,? f 1\:conomia no és altra cosa <.¡u<: la t~·cnica I.JUC s'ocupa dr.: la g:csti,·, i d n.:partim~.·nt dc: ls 

recurS( I~ c~cas~us. 
Per tant us parlaré' del creixement econòmic des de dt•cs pcr-.p<:CriYes diferents: la prime-ra dintn: de l';lmh11 llc 

l'economi:1 global i la sq:.,rona en un il.mbir local andon-:\. 
Des dr.: l'àmbirglnbal, en la lm.rt'ma dc la h::«lria t.:clnll'mlica totc~ h.:s pcr.;oncs l[UC han dcfcn~ar l]UC:: h1 ha,·iaun 

límit 01l creixement s 'h~n \'ÍSI con1r01dm:~ no nomé!' per p:trt d':tlrre~ csrudio!'o~ si no 

mm bé per !01 reali tat. t\ixi un cxt·mplc c¡uc rors coneixereu i:~ el del principi de b pohlaciú 
del Sr. t\ l01lthus, (1uccs pot resumir dc la forma scgücnr: rcninrcn compre b fccundir:lt dc 
ks parelles i la morralclat habnual, quan els individus es casen dc bon gmt i són cnp:u;os 
d'alimcnrar els seus fills, el seu nombre es dobla en 25 anys. Perú no podem esperar 1.1ue 
els aliments, l'agricultura, ~cgucixm :tqucsr mateix mmc dc creixement. Si Ics rerrcs 
dispo111blcs en un pais ja han doblar la seva producciñ en un primer període dc 25 nnys, 
nocs pot esperar que la rornin a doblaren el transcurs del segon període dc 2S anys. \rès 
que Ja població creix pl'r prngressiñ geomèrnca -1, 2, 4, 8, ... - i els que,·iures per 
progressió m:uc-milrica -I, 2, 3, 4, ... -, el creixement rê un limit, j:t que altrament tothom 
acabaria morim de gana. 

F.n b. rcoria cconúmica, els recursos escassos no ~ ·acahcn exhaurint a causa dc do~ factors: d preu i la 
innO\':Jcir>. Quan un recurs e~<:levé limitnr, és a dir, que hi hn més demanda que ofcrm, el seu preu augmenta. I 
l'augment progressiu del preu del producte a mesura (¡ue esdevé mCs rar regula aurom:iric:um·m lr~ SCY:t demanda. 
Pt• ralrrn In nd~. a mesurn c¡ue s'incrementa el preu d'un producte, esdevé més inrcrcs..;anr im·crrircn inno\':tCIÚ n fi 
d'mrcnrar obrcnir sistemes c¡uc requereix in una quantir:n inferior d'aqueU producte cnda ,·cgada més esós i 
consC<Jlicnrmenr més car. L.:n exemple és l'esforç en inno,·ac•ó que es ''a fer n p~nir dels nnys -o, per obrcmr una 
clara rcducciñ del consum dc cnrbumnr per part dels nhicles, i que s'esd produint no\'nmcnr en l'nctualir:n. 

l ' na vegada hcm assumit <.1uc d!-i recursos no s'exhaureixen, entenc t¡u<.: hi ha duc~ da~~cs dc crisis: lc!'i c ri ~is 
periildllJUCs i el~ grans caradi~mes. Els cctlnomisrcs assimilenl 'ectmt>mia a un m:n t:n marxa. Hi ha ,·cgadt:~ t:n c.1u~ 
la ve::locltar ês constant - l'economia creix a un ritme consmm- ; en d'nitres Oc:1siom d tren bruanya Ycloci r:u 
- l'economia pas~a per una crapa dc crcixcmcnr nlpid- i en d'alrrcs d t-rcn ha dc pujar una muntanya i la sc\'a 
\'docuar cs redueix - l'economia ~'alenteix o, en altres termes, rravc:-;~a una l:poca dc cri si-. I aixú és el t¡uc els 
c:conomisrcs represcnren amb els ~c us gni.tics amb corbes en c¡uè cad~ cinc o cku anys 1:1 corha arri ha al seu ni,·dl 
mínim, ~s a dir, l'economi~ rr:l\'essa una crisi. 

t.: na altr.t cosa !'iÓn els ¡.,rr:ms camclisme~. com cls yuc "an portar a la fi l'impt.:ri romà o la ci\'ilitzacjU ¡....:hmcr a 
Cambotja. Considero t¡tu: ayucst~ es produeixen yuan una economia no només ha superat la situaciú dc 
subsisti:ncia , sinú t¡uc h:1 assolit un hrrau dc benestar molt clt:\'ar. 1\yucst b~.:nc~t:1r ês el ljllC pcnn~.:t yue t:s 
descn\'olupi l'art, 1.1ue tloreixi la cultura, c.¡ue st'ln acti\'ir:us lJUC r~.:alitzcm yuan jn hcm solucionar el problema dc 
com ens alimentarem i com aliment:m:m la no~tra família, no nomês a\'ui, sinú també a mitjà -i fin s i tot a llarg 
u.:rmini- . Us heu parat a rctlexionar sobre t¡wlnrs dc no~alrrcs ens dcdic¡ucm a acti\'ttar~ producü,·cs, dc Ics que 
gcnercn aliments? Ben pocs. I ,a nostra agricultura ens pcrmc1 alimenrar moltes pcr~one-. amb els fruits dcltrch~t ll 
d'una dc ~oia i això permet que a(¡ucsres moltes per~nncs que no necessiten dedic:tr-sc a !:t producció d'aliment" 
pugum ocupar-sc fent vestir~, cascs i fins i rot acrinrars d'oct, és a d1r, oferir arridcs inürils per a la subsisrl:ncia, 
com Mm el lleure i les \'acanccs. Altres ;mncs del nosrre planeJa rcncn un nindl dc cicscn\'olupament molt inferior. 
En nl~runc~ encara no han superar el nivell de subsistència: la se,·a prcocupaciú <llàri:t ês procur.tr-:..c nlimcnts 
suficicnrs. Altres zones jn hnn superar el ni\'eU de subsistència i comencen a rcnir rem ps per a nitres acrivim r~, pcrh 
cncam esmn moh lluny del nnstre nivel l de de.<;em·olupamem. I igual que l'imperi romà, en el seu tinal, pmi:~ dc Ics 
incursions de les tribus bi\rbarcs que dcsitj~1scn gaudir dc la prosperirar que no rcnic.·n però sabien que exis ti a a 
l'imperi , estem vi,·int les primeres incursions de persones procedents de zones on la nd:~. és mCs difíct! i <.JUC vénen 
als nnsrres p:tïsos amb l'esperança d'assolir el nostre grau dc bencsmr. 

Perú ds cataclism~.:s, cn t¡ul: ttn yut.:da arrasat i del!' lJU:tls CI)St:\ seglcs H)rnar a Cf>I11C11Çílr-r~.:c<Jrdcm l'obs<.:ura i 
llarga edat mitjana <.JUt: ''a seg:uir d desmcmbramcm dc l'impcri rom!..; i la ci\'ilirzaciú ¡....:hm ~.: r \'a dcsnparl:ixt.:r ja fa 
seg:l e~-. es produeixen t¡uan ayut:sra civilització t¡uc ha ;¡-.~olir at¡ucst imprcs~:;ionam ni\'ell dc dcs~.·nvolupnmt:nt és 
C!l\'aïda. I els scus habitant ~, t¡uc a causa dd seu elevat nin;ll dc dcscm·olup~tmcnt i!-."'lorcn Ics tCcnit¡ucs c.k 
l'agri<.:ultura, tenen molt<.: s dificultats per ser recirlals des dc Ics sc,·cs ocupacions - cconomia, disseny. art ... - a 
act:ivitar:. de simplc subsistència -culti\'ar patatt.:s: ljUi: es planta, t¡uan, C<m1? 

I aquí haig dc dir que coincideixo amb 1:1 reflexió del Sr. Fclipe Gon:d.Jcz c¡unn :-tfirm~ <.¡ue els que fan ht 
rcvohJci<J ~ún ds c¡uc tenen la prun.a plena . .Ja t¡uc altrnmcntla sc,·a preocupació princip:tl ~s b sc\·a subsist¿·ncia. I 
aquí,~..¡ui podria suposar un perill per a la nostra ci,·iliu:aciú ~ún els països 3rabs, i ml·s si ds sq~uim trnctant com :1 
l'lm<¡. Pcn¡ul· jo f:1ig b kcwra l]lH.: els problemes actuals tk l' I r:11.1 consistcixçn csscnci:llm~:nt ~..·nd fet qu~:. malgrnt 
afirmar 1..1ue es \'Ol implantar una dcmocr!tci:l, els :um:ricans pretenen donar només d JO"" dd poder aJ (Ji)n¡., dc la 
població: els xi i tes. 
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Pt-ró \llrn,:m au al nostn.: :'un bit lot.:al :mdorr:t, amb la ~q:ona n.:tloiú t¡u~: dL:~itio cump:mir amb vm.altrcs. lln 

init:t.uê· parbnt d'un altfl:I.'Ctlllonli:-ta,l.:l Sr. h:t.·\ nc•. 

l ·. n Li nn·arol t'\'oluetó lwm 1r!C:l, 1 t:-pt'Ct:lhnL' nt a comptar dd s~.·glt dt: Ics llums, t¡uan tntt:n,'S!òa poder cxplic:tr 
rm..,l'l s lt:númt'n" t¡m: t'll" t·nn,ltt·n O:flt :tuna úpnc:tàoflt~lc·tl, t.$ CIII1H:nn:n :-. dabor;trditcrcms teories ... i per no ser 
mt·ny". umh~ b tt·oria .. :conf'unica. ( .s a dir. dt.: cum funciona. o h:unü d1.· funcion:u~ l\·cunt111WI. dal>omnt unes 
tt:ont·s tnllnl.:ntnH:nt matl'm:ltit¡th.:S. I 1:\ prim~o:r:t pt:r:-ona qut: imt·nta introduir factors t:!'timatiu:- dmtn.: d'.tt¡u~:st 

cc lflgl1 unt:rat dc h 'mlndt.·:- m:ut·m:'tUljltl':>o i ~unh l>fctcn~ir·, d'cxactc~ Cs d Sr. .John.\ la~ nard K ... yoc:-. 

1·.1 Sr. h.c~ ne.; mrcnl:'ltn!rodu!r, rom :1 iactor fon:mK·ntal d~.:l monnwn1 tT(J!lÚtmc, d rl.'ndunt·n¡ previst dc b. 
inn.: r:;.1o, !;tl rom pot c:-.:ism l'n un n-rt monwnr cn b nwm dds homt:~ dc nq.!_oci. I b 111troducc1Ü en l'nnúJjsj 

cconúmu::1 d':t(jlll""Wtdca t¡uc ks t'Sill1ucinns 1 k-. prtvtstnns que: no comcidct'l\t'n amb d que es f:1 i és obse rvable 
tenen un rol nnl-.tllnt en b dcrcrmtn~tcH ·, dels fl·númcns t"cnnúmtcs.l·s un aspt·ctt' l'SSt'llCI:tl r liHt'm:lr acostar les 
tconc-; a la rcalu:u t¡uonchan::t . 

. \n~dit/.t:m b. incidcncia dc k:- t:~pt.:ctaün:~ dcb t..l.ifcn.:llt:- :tg..:m:;. 
l'Conlnnio 1.:n d iuncionamcnt d~.: l'~.:conomi~t: 

St,..'l.ll un:t dccoó consot·nt o no , t·no; rrubt:m lJUC els st·ctors econòmics 
clq.?,IIS pel" :1~cnr" econòmic-. :tndmnms són int~..·nsius mm en capital com l'll 
m~ d'obr:l,l'SPl'CI:llmem l'host:tlcri:llll't; C:ilacions d'csyui; 

(.:-;a dir, pt:rt¡uè l'cmprcsan border pugm posar m funcionament el seu 
nt:goci nccc:;.~Ha c:tpmd im~ d'obra; 

Pd tjlll' i:1 al capit:1l, d faciliten \.:ls b:tncs t¡uan creuen en d projl"Cll' d~.: 
n~guci t¡uc ds prl·scnt:ll'cmpr ... ~ari i ~¡uan tcncn cunlianç:1 en d futur d':1yudl 
rncn:at en ~¡ul: l'cmprc~ari \'ol dc~cnvoluparcl seu m:goci. 

Primera cunciLisiü: pcrt1uè els Sl'ctors tk•l'hostalcri:t i Ics estacions d\·s<1ui ........... ¡¡¡ ••••• 
puguin seguir prosperam, :\ndorra nccc~sit:lljlH.: la b:1nca cregui t:n el iutur I 
del Pnncip:lt. Gu:1nyar-sc la conlianç:tcn C.llb projt'ct(.' concn:t j:1 és tasca dc 
l'cmprcs:1ri . 

Pel c¡uc fa ab mil d'obm, ranr l'hosralcn:t e nm lc:- csrac10m d'csc¡ui - 1 Jec; consrrunores que ncccssucn ambdós 
per 101wtr b. senl acnvnar- són senors demandam~ d<" mil d'obra essenn:~lment poc qu:~hfic:~da. lla població local 
és 1nsufic1enr perc<lhnrrots els llocsd(' rrt•hall oferts . 

.t\ndorr:l uf~.:r~.:i~ unc!' c~pt.:ctati\c!' bbo1als int~.:rcssams a c~.:rtt:s catcy;onL:s d'agents ec1múmtcs J(¡rans. 

r\t1ucMs cxpcct:ui\ ~.:s !'L"I-.rur que han L"\'olucionat ja yu~.: en pocs ;mys hem pas:-:u dc..: tenir una tmmigrnciú dc llart,ra 
durada. tluc fins i tot desitja\ :1 <.llit: els till:- po~uc..::;.sin csdcn:nir andorrans n.:prcscma\·a un :1\'ant:Hge- , a una altra 
d~.: mitji.l.na durad;l -uns yuams arn·s tins a pucl~.:r tinançar la cns:1 al pohk , i a un:t :d1r:1 dc curt:1 durnda, fins i ror 

nomò dc temporada. Cada tipm. d'immih~1cit'> comporta una implicaciò cn b soe!t:r:u dc dc~nnaCIÚ de diferent 
grau: des dc..: trobar necessari aprcndr(.' l'idiom:1, tins a ser indtfcrcnr i poder clc1x:tr deures 1mpabrars ja l]Ut: 
~c..:guramcnt noC!> tornar.l m:u :1 ayudl pals. 

Segona conclusió: si desitgem umir mà d'obra bona, que dmlOStri intcrl:s cn b feina i c¡uc s'integri en la 
societat andorr:1nn, Andorra h:t dc ser rc:tlmcnt acolljdora. No és suficient dir ~..¡uc tenim Ltn dels salaris mínims 
mes dents dc tol Europ:t, j:t c1ue l'S tan més que àmpli:1mcnt compensats amb l'ckv:1t cost dc !:1 vida 

--cspcci;tlment lloj...n.ICrs i dcspb.çam(.'ll!S- ib qualitat dc ,·ida yuc tenim - un ~.:\c,· :l! grau d'incomunicació rnnt vinri 
comtk td,:comunicacions-, a ml:s a ml:s del trac te, t¡u~.: ha J~.:ixat dc :-er tan acollidor l'll\'L" rs ds imrnigrnnrs com 

ho era ds anys 50 i 60. 
1 no obhdem els clienrs: són els c1uc ens donen el nostre p:1 tic cada dia i permeten que el miracle :tudorrà es 

manringui. I ~lis ram be tenen expectatives i són els únics que poden trnnsformar en realitat Ics previsions dc vendes 
del s empresaris, les previstons de sou del s trebalbdors i Ics prc,·isions dc recuperar els crèdits dc b banca. Quines 
són les expectHÍ\·cs reals d'aquests clients? Suposo lJUC el turisme tic ,·:¡canccs desitja p.1ss:1r unes yacnnccs 
inoblidables, fent acm·irats dh·enides, essent trnct:tt dt:: fom1:l agradable i S<.'nÜnt-sc: una mic:1 tJptrürl. l quan et 
sents :t gust ~:lstcs amb més f:~cilimt. p:trles :1ls teus :1mics d'aquell lloc t:m iant:istic on h:1s estat tr:\ctat tan bé i 
penses tornar. 

In ten reu pnssejar un dia qual:->t:\'111 pd nnsrrc pa is, disjrrs.rtJIJ -almenys mcnr:1lment de tunsr:t- o acompanyant 
:1m1c-; t¡uc vCncn a dcscohnr Ics nostres vall .. 1, .,tmplement, compnrcu la quahtat clt' les \'O!':trcs experiències nmb 
Ics lluc..: \'1\'IU en d(-s) lloc(-s) en qui: hahmmlmcnr passeu les \'ostres \'~lcanccs.lèm1arieu a Andorra com romeu a 
!:1 \'( lStr:t cksnnaci1'J de \':H.:ance:-; hah1fU:1I? 

I e: ns hcm Lkman:u mai scriusnmcnt on 'nn :lt¡ucsts clicms? Passant :lf:l a tractar llll sector comercial, ens 
dcm~marcm t¡uè busc:1 el c!il'nt t.¡uc \e :1 comprar: poder' cure els productr.:s c¡uc li interessen tranquiJ ·In ment, 
podcr·los cs!UJÏ:lr, tenir una gran ventall d'ofl'rta. I per fer tot ai~ú necessita poder desplaçar-sc fàci lment d'un 
Clmlr.:ny a l'altrr.:. PL:r ayucst mtJtiu L'ls cttmcrçllS qut: Cll!llptcn amil una Zil na d'aparcamL:nrprú:-:ima i on la dienrela 
pot pass~.:jar d'una botiga a l'altra, :malirzant una ofcna comcrciallmporrant, c~tan prolift.'ranr arreu, ja sigui en 

forma d~.: c~.:ntrL: comcrci.d tl dc ztma dc ,·ian:tnts. 
Tcrcer:t conclusiÓ: dtixem dc p:ular de turisme de c¡ualitat i fem cicct~·amcm t¡uelcom pcr<.¡uè la dicntcl:t del 

nosrre país sq.,>t1eixt venint. 
PMicm t¡uc volem wrnar a rcnir tun:-mc d'estiu, perú h:anicm dc sahcr c.¡ue llurs cxpccranves, deixnnr de 

banda lc:- dt.: compra i, per a algun:;., lc:- d'cxcur:-ion:- p~.:r k~ muntanyes, segurament no cleuen c:-;tar cobertes. Per 

tant,,¡ realmenr tbit~em atraure a~uest publie ~ue '"'Ut en dia te mol te> obres d'esnu a preus mnlrassequibles, I 
Unir·ersirar Cara tana d'Esriu 2004 
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pmscr h:lUrt:m d'analitzar s~riosament c¡uê ês el que busca In clientela d'estiu c¡uc desitgem atrnurc -excursions nia 
mun tanya amb guia, o ~implt:mcnt amb plànols detn llars i camins ben marcars; acrivit:ns dc lleure per a rota la 
fa míl ia, com podria ser un parc temàtic sobre la \'Ídn a l'edat mitjana; o d 'altres- i scguid:uncnt decidir si estem 
disposats a assumi r In inversió, i possiblement el cosrdc mantenir-la en funcio n:tment almenys dura nt els primers 
nnys e¡ u e signi fica ofc rirac¡ucst nou producte. 

I tina lment, queda per dcrcnninar b fo rma dc reparti r els bene fi cis t¡ uc es generen enrrc la pobbciú. I t¡ui té ci 
poder ho determina. I com t'OlS sabem, el modclliGcr:l l buscayuc siguin uns yuants, b;isic:nm:nt cls t¡uc arris<.¡ur.:n 
el capital, els que obtinguin la quasi totali tat del Lcnc:fici gcnc.:rat. Mentre yue altres model~ econòmic~, com t:l 
sociali sta, busquen repartir almenys part d'agucst Lcnefici entre la població. • 

Núm. 8 - Octubre de 2004 
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Activitats b'avui 

A Ics 9. CURSOS: Noves tec
nologies I J\slronomia I Arqui· 
tectura rura l de les Illes I La 
ciència és cultum I Alimcn1ació I 
Com es controla la 1clcvisió 
pública a Europa? I Modernitat 
fil osòfica i libcra !ismcs I La 
constitució europea I La inter
ferè ncia en t: l lèx ic cata là I 
Música dc cobla I La pintura 
medieval. FORMACIÓ CUL
TURAL: lnicinció n la llengua. 
TALLERS: Dc la IOtogmfia al 
vídeo. JORN A DES sobre coo
perativisme. 
A 214 de JO. SEM INARI: Les 
unitats fràsi ques. JORNADES: 
fi Trofeu dc Petanca. 
A Ics I O. CU RSOS: Arqui
tectura mra l de Cata lunya I 
Divulgar la ciència des de la 
premsa i els llibres I Del dit al fe r 
I La poesia de Màrius Torres I 
L'abbé i el seu cèlebre Rapport l 
La jota I L'esculturd medieval. 
FORMACIÓ CULTURAL: 
Curs inlroductori d ' història dc 
Cat<~!unya I Els mitjans dc 
comunicació als P<\ïsos Catalans 
I Cur.i de l lengua catal ana. 

A 214 d'Il . CURSOS: El mi te 
més bell dc la creació I 
Conflictes televis ius, treball i 
poder I Saviesa i felic itat I La 
llengua cntn lana als missatgt.-s dc 
mòbil. 
A Ics Il. CURSOS: Control 
ambiental dc l' arquitecturn rurnl 
I El paper de ls museus en la 
divtli gac ió dc ln ciència I Pro
duir aliments I Fr.mccsc Pujols I 
La transic ió po lítica al Pais 
Valencià I Música als Països 
Catalans I 1\ rt : Epoca moderna. 
A les 12. ACfES: Entitats del 
pais per al pnís (I) I JOR
NADES: Diada Andorrana. 
A les 3 de la tarda. TALLERS I 
JORNADES: Diada andorrana. 
A les 5 de la tarda. ACTES: 
Ent itats del país per al país (11 ). 
A Ics 9 del vespre. ESPECrA
CLES: S 'estol des Gerricó. 
A les 11 de la nit. CINEMA: 
Caballé. més enllà de la m/Ísk·a. 

21 d'agost de 2004 
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Diada Andonana 
Ja fa di sset anys que sc celebra a 
Prnda In diada dc debat sobre d 
present i el futur d' Andom. El 
programa, molt dens, sc ccntrn 
aq uest any en <(Els llindars 
òptims de l cn.:ixcment andorrà.>J. 
Un dia per a trnctar dc la política. 
l'ensenyamenl, l'ordenació del 
terri tori , el nlfisme i l'economia 
d'aquest petit estat. No són 
només un seguit dc xerrades 
interessants per al gran públic, 
sinó també un moment deci siu 
que cada any planteja les possi· 
blcs línies d'actuació. Al matí, a 
més, Joandomèncc Ros presen
tarà el llibre de l'edició anterior. 
Andon'O i els seus veïns del ~'lld. 

21 d 'agost de 2004 

&ml 
Els llindars 
del creixement 
andorrà 

Antoni Pol 

La globali tzació és una 
simple fiLo.;c més dc Ja 
continuada i progressiva 

evolució humana. La inle
relació dc tots amb tot i I' acce
leració del creixement- provo
cada pels canvis introduïts per 
la tecnolobria-f¡_m que avui es 
plantegi la necessitat de rcfle
xionar sobrc la sostcnibilitat del 
model dc desenvolupament, 
que prc.<;cntu tres grans con
tradiccions: no és ni cquilibmt 
ni extensible (perquè implica 
un gran consum dc recursos), 
genera desigualtats in tcmcs 
(perquè és clarament compet i
tiu i deixa enrere els que no el 
segueixen) i no és duratiu 
(perquè mena al col·lapsc si no 
es regula, s'ordena, es con
dueix i es limila). 

La XV 11 Diada Andorrana 
de la UCE tractarà dc lOt això: 
l'objectiu és ddinir el llindar 
òptim de creixement del model 
dc país que el pla estratègic i el 
pla d'accions pcrli larcn amb un 
ampli consens social, econò
mic i institucional. Quines són 
Ics vies per a anibar-hi? Cal 
trobar el mínim comú denomi
nador. 

Coneixem el potencial (po
blacional, econòmic, polític, 
etc.) amb què es gestionava el 
model tmdicional. Som capa
ços, però, d'csb1i nar quin és el 
potenciaJ ncccs:;ari per a ges
tionar el nou model? Podrem, 
si ens hi aconset,ruim d 'atansar, 
aprofitar els recursos i els es
forços per al progrés dc Ja so
cietat andomlflli? 
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Entitats que fan país 
Representants de les associacions catalanes més destacades van fer 
ahir un retrat del seus passat, present i perspectives de futur 

Activitats iYavui 
A Ics 9. CURSOS: Noves tec· 
oologies I Astronomia I Arqui· 

, tectura rural de les IJics I Divulgar 
i ciCncics <(dures~>; la genètica I 

Alimentació I Com es controla Ja 
televisió pública a Europa? I 

· Modernitat fil osòfi ca i libem
, lismcs I Teoria política del 

naciona lisme I La interferència en 
el lèxic cata là I Música dc cobla I 
La pintura medie val. 
FORMACIÓ CULTURI\L: Ini
ciació u la llengua. TALLERS: 
Dc Iu fotografia al vídl'O. 
A 2/4 de 10. SEMTNA RI: Les 
unitats fr.isiqucs. JORNADES: li 

1 
Trofeu dc Petanca. 

I A les JO. CURSOS: Arquiu:ctura 

l' nua! de Catalw1ya I La llengua dc 
la ciència I El cata là als SMS I La 

1 poesia de Mà li us Tmrcs I La jota 
1 I L'escultura med ieva l. 

· FORMACIÓ CULTURI\l: Curs 
' introductori d 'història dc 

Catalunya I Els moviments natu
' ralistcs als Països Catalans I Curs 
1 dc català. 

A 2/4 d ' I l. CURSOS: El mite 
D'esquerra a dreta: Enric Nosàs, Isidre Gnv ín , Joandomènec Ros i Jordi Porta uc:E · més bell de la creació / Connictcs 

L 'associacionisme ha sal
vat la nació catalana 
com a poble i és neces

sari que es mantingui amb 
força en el futur. Aquesta frd.Se 
resumeix el més important del 
que es va dir ahü en les confe
rències titu lades «Entitats de 
país per al país}). 

Joandomèncc Ros va con
du ir els dos actes i va fer una 
breu intervenció per a parlar de 
la UCE: en dcstacit la 
importància com a centre 
d'ensinistrament i com a lloc 
de convivència entre el «desco
briment de Ja realitat dels 
Països Catalans)> i una valuosa 
barreja «de persones i de par
lars)>. 

Enric Nosàs, pres ident dr.::\ 
Centre Excursionista de Cata
lunya, va afinnar que les enti -

tats «han de fer w1a laSCa dc 
complementarietat dc Ics insti
tucions, no pas de suplència». i 
va assegurar que d'aquesiS cen
tres--emissors d 'uns va lors 
actualment poc comuns
n'han sorgit personali tats 
destacades de la vida pública. 

Un tema clau en el present 
de les associacions és que 
depenen en gran mesura dc 
subvencions públiques. El 
president d'ÒmniLUll Culturttl, 
Jordi Porta, en va parlar obena
ment. «Hauríem de ter esforços 
per a aconseguir el màxim gnm 
d' independència i valdre' ns per 
nosaltres mateixos)), sentencià. 

Sebastià Frau, president dr.:: 
I'Obm Cul tuml Balear, Pere 
Manzanares, president cie la 
Federació d' Enti tats de la 
Catal unya del Nord , Carles 

Sechi , de l'Obra Cultural dc 
l' Alguer i Àlvar Valls, del 
Centre dc la Culrura Catalana 
d'Andorra, van acabar dc 
retratar el panorama associatiu 
del nostre pals. Contràriament 
al que estava previst, cap repre
sentant de l'Ateneu Barcelonès 
no es va desplaçar fins a Prada. 

Isidre Gavin va acabar sent 
el contrapunt de la jomada. 
Com a president de la Dipu
tació dc Lleida i de l' lnstintt 
d'Esrudis llcrdencs, va parlar 
des del punt de vista de Ics 
instirucions. Gavín elogià la 
funció històrica de les entitats. 
Les seves paraules no deixen 
lloc a dubtes: «Sense un estat 
que ens constitueixi, seria inno
cent pensar que l'activitat asso
ciativa és prescindible rcr a la 
nostra nació». 

17a Diada andorrana a la UCE: Els llindars òptims del creixemenl andorrà 

televisius, treball i poder I Saviesa 
i fel icitat. 
A Ics I I. CURSOS: Control 
ambiental dc l'arquitectura rural I 
Litoral mari I Concepcions prè
vies al consum d 'alimt:nts I L1 
lransic ió política a l Pais Valcnciil 
I Música als Països Catalans I Art: 
Època moderna. 

' A les 12. ACTES: «La comuni
cnció del canvi o canvi als mitians 
dc comunicació?n. 
A les 3 de la tarda . TALLERS. 
A les 4 de la ta rda. FÒRUM 
OBERT Dc «Uibn:s per als 
xiquets•> al Centre de Recursos dc 
Ja Frar~a dc Ponent. 
A les 5 dc la tarda. ASSEM
BLEA. 

' A \l'S 6 de la l"'rda. FÒRLRvl 
OBERT. Presentació de Ics I 
Jornades sobre Waltcr Bcnjamin 
A Ics 9 del ves pre. ESPECrA
CLES: Coral el Micalct 
A les 11 de la nit. C INEMA: 
Gala (Elena Dimilrievna Diako-
no~,:a Gala). 
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Un lloc per 
a Andorra 

Lr es va cclcbrur la dis
etc na edició dc Ja 
iada Andorranu dc la 

UCE. Hi van patti cipar moltes 
persones d'aquest petit estat. És 
un moment clau per a l'actuali
tat andorrana: s 'abracen molts 
temes candcnl'i. Un dels nombrosos actes dc la Jornada Andorrana UCE 

22 d'agost de 2004 
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Resum de la 17a Diada Andorrana a la UCE (2004) 
PerAntoni PoliSolé 

Coordinador de les J01nades de la SAC 
Representant a la Fundació UCE 

Els llindars òptims del creixement andorrà 

Es va dir: 

• « ... l'estat ha de preveure una impor

tant inversió en matèria d'infraestructu
res i equ ipaments escolars per donar 
cabuda al nombre e levat d'a lumnes 

que, segons les previsions, s'incorpora
ran d'aquí al 2010)). (Maria Cinta Pallé i 

Alís) 
• «Ampliar la xarxa de transport és l'ú
nica forma d'atendre l'important crei

xement de la dema nda en energia, 
sense deixar però d'establir fonts d'e
nergia complementàries. L'única ener

gia que no pol·lueix és l'energ ia que no 

es consumeix». (Martí Salvans i Abet!la) 
• « ... es fa necessari un canvi legislatiu 

per tal d'adaptar la normativa de Segu
retat Social a l'Andorra d'avui, per tal 
de ga rantir la viabilitat econòmica i 
operativa d'un sistema que ha funcio
nat satisfactòriament durant molts 
anys, però que cada cop mostra més 
limitacions ( ... ) i que en els millors ter
minis puguem disposar d'una nova 
legislació que permeti preservar un sis
tema de seguretat social de qua litat 
com el que hem tingut fins aran. (Joa
quima Sol i Ordis) 
• «Apostem, per tant, per la modifica
ció de la Llei del sòl i la intervenció de 
l'Estat per aturar les grans entrades de 
capitals estrangers mitjançant societats 
fiduciàries contràries al nostre sistema 
legal i poder així regular conscientment 
el nostre creixement. ( ... ) Creiem 
necessària una figura impositiva com 
l'ecotaxa. ( ... ) L'opinió pública i l'e 
xigència moral de la societat acostu
men a avançar-se a les accions políti
ques, sobretot en qüestions 
ambientals; per això creiem necessari 
crear un òrgan assessor, de consulta i 
participació en ma tèria de medi 
ambient en què participin associacions 
cíviques i entitats públiques i privades 
que estiguin relacionades i involucra
des amb la sensibilitat ambiental». 
(Antoni Riestra i Gonzàlez de Ubieta) 
• « A mi em sembla, i això ho dedueixo 
de la Carta Magna Andorrana, que el 
veritable desenvolupament, sostenible, 
que la veritable sostenibilitat és molt 

més que economia racional». (Maite 
Bourgeaud i lza) 
• << .. hem de saber trobar l'equ il ibri 
entre creixement i sostenibilitat, sem
pre que vulguem continuar essent un 
referent positiu en el món del turisme. 
{. .. ) Cal que accelerem alguns proces
sos per millorar la nostra qualitat de 
vida i per ampliar i mil lorar la nostra 
oferta turística)). (Se rgi Nadal i Gabas) 
• <<No hi ha un únic límit per al creixe
ment d'Andorra, sinó que depèn de 
l'òptica des de la qual aquest es defi
neixi. ( ... ) El que cal, doncs, és un debat 
ciutadà per definir un model de creixe
ment basat en els principis de sosteni
bilitat i que, per tant, tingui en compte 
les necessitats socials de la població i 
la conservació del medi des d'una ètica 
solidàrian. (Anna Ri beraygua i Monta
gut) 
• « ... perquè els sectors de l'hosteleria i 
les es tacions d'esquí puguin seguir 
prosperant, Andorra necessita que la 
banca cregui en el futur del Principatn. 
(Maria Josep Puigsubirà i Groslimond) 
• « ... en el vuit o més per cent de la 
població no assegurada a la CASS, hi 
ha una proporció desconeguda de per
sones sense protecció. ( .. . ) Un limit 
existent avui i que hauríem de superar 
en un creixement òptim és la cobertu
ra, en la protecció de la salut i altres 
necessitats personals, universal de la 
població de dret. El desplegament de 
mecanismes concrets per aplicar l'arti
cle 8, b de la LGS o l'article 18 de la 
Llei de garantia dels drets de les perso
nes amb discapacitat són només dos 
exemples de la tasca pendent». (Josep 
Maria Goicoechea i Utrillo) 

l la Diada andorrana a la UCE: Els llindars òprims del creixement andorrà 

Acte d'inauguració de la XXXVJ 
edició de la Universitat Catalana 
d'Estiu de Prada, ellS d'agost 
de2004. 
Joan-Francesc Oenis, alcalde de 
Prada. 
Joandomènec Ros, rector de la 
Universitat. 
Josep Bargalló. conseller en cap 
de la Generalitat de Catalunya. 
Miquel Porter i Moix, president 
de la Fundació UCE. 
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A covcrnd'AnJom 
~Ministcrid 'F..d ucadó, 

Cuhun. Jowcruutii!Jpom 

• «El creixement econòmic i el progrés 
social han de definir els seus objectius 
dins del desenvolupament sostenible, 
ja que aquesta és l'única possibilitat de 
no comprometre les necessitats i les 
aspiracions legitimes de les properes 
generacions)). (Patrick Garcia i Ricart) 
• ((La immigració que rebem és molt 
superior al creixement del país, a causa 
bàsicament de l'elevat índex de rotació 
dels treballadors. De cada cinc perso
nes que vénen a treballar a Andorra, 
solament una es queda. ( ... ) No obstant 
això, la nova gestió de la immigració, 
l'anàlisi cada vegada més detallada de 
les dades sobre els moviments migra· 

toris, l'impuls de les polítiques que 
fidelitzen el personal i les empreses i 
l'existència d'un nou marc legal laboral 
que doni garanties a les parts implica
des en la relació laboral, han de perme
tre que l'equilibri entre la població i la 
immigració sigui ben aviat una reali· 
tat». (Josep Maria Cabanes i Dalmau) 
• «El model de desenvolupament de la 
infraestructura civil pública com a reflex 
d'un model de desenvolupament de la 
societat. ( ... ) Cadascú podrà fer-se la 
seva pròpia idea sobre quin és el 
model de país que se'ns proposa; per
sonalment, tot plegat em provoca una 
gran perplexitat>>. (Xavier Beal i Vilagi
nés) 
• (<El més important és ser conscients 

que convivim amb els riscos naturals. 

Aquests no tenen perquè aturar el nos
tre creixement, però ens obliguen a 
fer-lo de forma racional per evitar pèr
dues econòmiques i personals. Es trac
ta de realitzar un creixement sosteni
ble». (Montserrat Mases i Coberó) 
• «El sector hoteler ha perdut des de 
l'any 2000 fins al 2004 un 22,10% d'es
tabliments i aquest percentatge sols 
representa un 5,93% en nombre d'ha
bitacionsn. (Joan Francesc Montané i 
Debiais) 
• «Els objectius de les estacions han de 
formar part d'una política global turísti
ca per saber quin futur volem per a 
Andorra». (Marta Rotés i Pardal 
• « ... caldria desconnectar progressiva~ 
ment el creixement econòmic del crei~ 
xement dels mitjans tradicionals del 
transport (tant de mercaderies com de 
passatgers) i proporcionar als ciutadans 
un nivell alt de qualitat de vida creant 
centres logístics intermodals de merca~ 
deries per racionalitzar la seva distribu-

ció i, sense cap mena de dubte, cercar 
un transport públic de passatgers alter
natiu eficient, segur, còmode i econò~ 
mic tant en diners com en despesa 
mediamb iental». (Ramon Reguant i 
Aleix I Eren Estany i Vidal) 
• << .. el desenvolupament sostenible 
emmarca el seu estudi, no tan sols en 
el medi ambient, sinó també en la 
dinàmica pròpia del desenvolupament i 
la seva relació amb l'entorn». (Josep 
Antequera i Baiget) 
• «El conjunt de les Valls d'Andorra, de 
l'Urgellet i de la Cerdanya tenen un 
gran potencial , superior a l'oferta 
segregada de cadascuna d'elles. La 
complementarietat i varietat del con~ 
jun t val molt més que la suma de les 
parts. El respecte al medi ambient és 
un repte permanent, amenaçat11. 
(Ramon Ganyet i Solé) 
• ((Hem d'aconseguir que Andorra sigui 
un model de sostenibilitat i desenvolu
pament ( ... ) proposem també, la crea
ció del Consell Andorrà de la Sostenibi
litat. que ha de garantir la participació 
real i efectiva de tots els estaments 
interessats en la política ambiental i en 
el desenvolupament de l'Agenda 21. 
( ... ) Els tributs ecològics son una via 
d'incentivació de conductes protecto~ 
res del medi ambient i un instrument 
de finançament de mesures ecològi· 
ques». (Isabel Lozano i Muñoz) 
• (<Cal integrar el medi en el model de 
desenvolupament econòmic, social i 
cultural. Cal introduir la preocupació de 
protecció del medi ambient en totes 
les polítiques, des de la construcció a 
l'urbanisme, des dels transports a l'acti
vitat econòmica. { ... ) Per assolir el canvi 
de model de creixement que volem els 
socialdemòcrates cal incrementar els 
instruments d'intervenció de l'Estat en 
l'àmbit social, econòmic i ambiental 
per tal de regular i contrapesar la lliure 
iniciativa del mercat>>. (Ferran Goya 
Rodríguez de Castro) 
• uAixí doncs, la sostenibilitat ve ente
sa, segons jo, per la diversificació de 
l'economia i l'augment de la producti~ 

vitat. ( .. . ) Pel propi i natural joc 
democràtic el país anirà trobant un 
model de creixement molt més racional 
que sigui compatible amb les exigèn ~ 

cies mediambientals, que fomenti la 
cohesió ciutadana i el progrés indivi
dual, familiar i col ·lectiu ». (Joan Albert 
Farré i Santuré) 
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• (( .. el sector financer andorrà ha de 
continuar essent un dels pilars de l'eco
nomia andorrana, aportant-hi tots els 
mitjans, financers, tècn ics i humans 

Resum de la 17a Diada Andorrana a la UCE (2004) 
Els llindars òptims del creixement andorrà 

(donant sortida professional a joves 
altament qualificats), i essent un sector 
amb una oferta de serveis del més alt 
nivell, aprofitant la seva talla per donar 

un tracte el màxim de personalitzat i 
amb un alt valor afegit». (Antoni 
Armengol i Aleix) 

ESTUDIANTS A LA u e E Per Julià Pol 

Els cursos que es fan a la UCE permeten 

assimilar coneixements dels temes que 
més t'interessen, ja que hi ha una àmplia 
oferta de cursos durant l'estada a Prada. 
Un dels cursos que em va semblar més 
interessant va ser el que tractava sobre 
les conseqüències del terrorisme, impar
tit els dos últims dies de l'estada. 
En resum, el curs va anar més enllà del 
que s'entén majoritàriament per terro
risme, paraula avui en dia, malaurada
ment, tan sentida. I és que la gent quan 
sent parlar de terrorisme sols pensa en 
les accions perpetrades per grups de 
persones que sovint acaben amb dese
nes, centenars i fins i tot algun cop 
milers de morts. No hi ha dubte que 
aquestes accions no es poden justificar i 
que són crims contra la humanitat Però, 
i si parléssim de les causes d'aquestes 
accions? Sovin t, aquestes causes són el 
mal que els governs els han fet a ells, a 

Ja seva família o al seu poble. 
Així doncs, Israel s'encarrega de formar 
cada dia nous terroristes palestins fent 
fora de casa seva, ferint o fins i tot 
assassinant palestins innocents amb l'ex
cusa, sovin t, d'eliminar un terro ri sta que 
quasi bé sempre en surt il·lès. 
Els mateixos EUA. que han perpetrat 
tants crims al món sencer: des dels 
bombardejos a les ciutats alemanyes els 
últims mesos de la Segona Guerra Mun
dial (dubto que els civi ls hagin de ser 
objectiu militar), passant per les bombes 
atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki (altra 
vegada milers de civils innocents morts) 
o per Vietnam, prou conegut per tot
hom, fins arribar als darrers anys, quan 
han donat suport a desenes de règims 
dictatorials, com per exemple el de Sad
dam Hussein. Senyor Bush, és ben cert 
que Hussein va torturar i assassinar 
milers de kurds amb armes bacteriològi-

Estudia nt a la UCE 

ques, però no cal oblidar qui li donava 
suport tant polític com mil itar en aques
tes accions. I aix í amb desenes d'altres 
casos segurament no tan recordats per 
la gent perquè la premsa oblida sovint 
parlar-ne, com per exemple les interven
cions dels EUA a l'Amèrica central i del 
Sud donant suport als paramilitars per 
torturar i assassinar centenars de milers 
de persones, sovint pagesos, perquè 
més tard en aquella zona s'hi pugui ubi
car una multinacional dels EUA. No cal 
continuar donant més exemples, n'hi ha 
suficients als llibres de Noam Chomsky. 
Però sí que voldria acabar amb la con
efusió a la qual va acabar el curs. r és 
que: a qui beneficia realment el terroris
me? als grups terroristes que quasi mai 
aconsegueixen el que volen o potser als 
estats? Aquests, sovint, gràcies als actes 
terroristes es troben amb menys impedi
ments a l'hora de retallar les llibertats 
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civils i per tant d'augmentar la seguretat 
que evidentment farà que la població es 
vegi cada cop més controlada per un 
Estat on qui controla té el poder. El lli
bre 1984 descriu una situació a la qual 
arribarem els propers anys i que ja ha 
començat amb diferents mesures més 
properes al feixisme que no pas a una 
democràcia real. D'exemples en tenim 
un bon grapat: des de xips que ben 
aviat portaran els famosos lntel per con
trolar els programes que tens a l'ordina
dor, passant per sistemes com I'Echelon 
o el Carnivor (sistemes que permeten 
escoltar qualsevol comunicació per telè
fon o llegir missatges de correu electrò
nic), fins arribar a la modificació de nom
broses lleis que disminueixen 
considerablement la privacitat de l'indi
vidu a favor d'una seguretat emmasca
rada en forma de control de la població. 
Tal com diu Noam Chomsky: «La millor 
manera d'aturar ·el terrorisme és deixar 
de participar-hi». 
Els cursos de Prada fan que els partici-

A LA UCE 

Julià Pol i Pedrós 
Estudiant de la SAC a la UCE 

pants adquireixin una àmplia visió sobre 
temes com el descrit, sovint amb una 
visió més objectiva que no pas la infor
mació dels mitjans de comunicació que 
se centra en les conseqüències del pro~ 
blema, ja que són més mediàtiques que 
no pas les causes. Agraïm a la SAC l'o
portunitat d'adquirir una visió del món 
més objectiva. 
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ESTUDIANTS A LA UCE 

Universitat 
Catalana d'Estiu 

Marina Semtchenko 

Estudiant de ca talà de la 
Universitat Carolina de Praga 

E 
n primer lloc, voldria agrair 

a la Societat Andorrana de 
Ciències i al Govern d' An
dorra l'exceHent possibilitat 

que m'han donat de poder participar 
a la Universitat Catalana d'Est iu i 
conèixer la cultura andorrana i catala

na des de dins. 
Gracies a les classes de llengua, amb 

les quals he començat el curs , he 

pogut aprofundir el meu coneixement 

li ngüístic , obtenir més fluïdesa i 

ampliar el vocabulari, sobretot amb 
paraules dels dialectes regionals i de 

la llengua col·loqu ia l. El curs estava 
molt ben organitzat, en el sentit de 

l'atenció personal , i ha estat molt 

Uuïsa Casas i Grimaldos 

I 
arribada a Prada ha sigut una 
sorpresa, ja que no m'espe

rava la participació de gent 

tan jove a la universitat. 

Un dels motius que aquesta universitat 

tingui tant d'èxit és la convivència que 

hi ha entre professors i estudiants i les 

tertúlies que s'organitzen d'una mane

ra espontania cada dia, a part de les 
confe rènc ies i taules rodones que ja 

estan programades. 
La universitat ofereix cada nit concerts 

a la plaça de Prada, pel·lícules mo lt 
interessants i cin e-fòrums. Tot això 

quant a la part lúdica, però la universi· 

tat en si ofereix una varietat de cursos 

i tallers per poder escoll ir àmpliament. 

La valoració del curs que vaig escollir 

va ser molt positiva, ja que, a part del 

informatiu. 

El curs d'astro nomi a m'ha ajudat a 

entendre els processos fisics del cos· 

mos i la formació dels estels. 

El «Menjar poc i pair bé», un altre curs 
de ciències naturals que he fet, em va 

servir per poder veure la qüestió de 

nivell tan alt que tenia el professor, 

Arnau Puig (UPC), les seves classes van 
ser molt interessants i dinàmiques. 

El curs era d'història de l'art de l'època 
moderna. Va tractar sobre els arquitec· 

tes Gaudí, Domènech i Muntaner i Sert 

i sobre els pintors Picasso, Miró, Nonell 

i Dalí; tot reforçat ta nt per unes 
pel· lícules sobre el tema artístic com 

per uns CD sobre el modernisme. 

l'alimentació com un problema cultu

ral i biològic i pensar com es podria 

resoldre econòmicament la distribució 

dels aliments entre els països desen

volupats i els països en fase de desen

volupament. 
Les classes de ball són una part molt 

important de la formació cultural, per
què expliquen els detalls del caràcter 

de la nació a través del moviment i de 

la música. 

Gràcies a la UCE he pogut conèixer 

molta gent independentista i revolu

cionària que em va explicar la idea de 

la lluita dels Països Catalans cap a la 
llibertat. 
Per acabar, crec que la Un iversitat 

Catalana d'Estiu hauria de promocio
nar·se una mica més, no solament fora 

dels països de llengua catalana, sinó 

que també hauria de ser més oberta a 

la gent castellanoparlant, sobretot a la 
resident als països catalanoparlants, 

perquè pugui integrar·se a la cultura i 

a la llengua . També crec que és impor

tant que la UCE sigui oberta a tothom 
que vulgui trobar-se dins de l'ambient 

catalanoparlant. 
Espero que la meva visita a Prada de 

Conflent no sigui la darrera. 

També he assistit a un curset sobre 

Artis tes de l Circ impart it per Jordi 
Jané, professor de l'Institut del Teatre 
de Barcelona. Aquest curset també ha 
comptat amb el suport de filmacions 
sobre el tema. Es va parlar sobre artis

tes de circ catalans i es va incidir molt 

sobre la persona de Charlie Rivel. 
En la 17a Diada d'Andorra, que es va 
celebrar el dia 21 a la UC E, organitza
da per la Societat Andorrana de Cièn
cies es va tractar sobre (( Els llindars 

òptims del creixement andorrà )) i hi 

van assistir, a part dels conferenciants, 

un nombre im portant de persones 

interessades en el tema. A més, totes 

les ponències van ser molt interessants 

per a tots els oients, perquè els van 

acostar a la realitat del nostre pa ís. 

Crec que tots els esforços per unificar 

la cu ltura dels Països Catalans estan 
justificats sobradament. 
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Pavlina Baslova, 

Estudiant de ca talà 
a la Universitat Carolina de Praga 

I 
esprés d'un any d'estudis de 
català a Praga, hi havia la 
possibil itat d'estudia r la 
llengua in situ, en un 

ambient completament en català, grà
cies a la beca de la SAC. 
Cada dia vaig seguir la classe de llen
gua: morfologia i sintaxi a càrrec de 
Roser Latorre i llengua oral i llengua 
escrita per Xavier Montoliu i Mercè 
Soler. Vam treballar texts autèntics: 
poemes, cançons, llegendes, recep
tes ... i gramàtica també. Els professors 

van ser fantàstics i l'ambient de la das
se agradable per aprendre. 
A la tarda vaig triar el taller «Fotogra
fia de la natura)). El primer curs va ser 
interessant, però com que no tinc cap 
càmera amb objectiu professional, 
finalment vaig decidir conè ixer la 
natura de manera pràctica i vaig fer 
muntanyisme. V;¡ig descobrir la bellesa 
des Pirineus. Penso que caminar sobre 
les muntanyes dóna força i, al mateix 
temps, ens ensenya que l'home és 
molt petit en comparació amb la natu
ra. 
Després del muntanyisme, vaig anar a 
la plaça del poble a veure els especta
cles. El que em va agradar més fou el 
concert del grup menorquí S'Albaida, 
que ofereix música que enllaça tradi
ció i modernitat, cosa rara a la Repú
blica Txeca. 

Al cinema a Prada vam tenir l'ocasió 
de veure pel·licules catalanes, sobre
tot documentals. 
Tot això em va donar una imatge de la 
cultura dels països de llengua catala
na. També vaig participar a la Diada 
Andorrana, de la qual m'interessava 
sobretot la ponència sobre l' escolari
tat a Andorra. Vaig aprendre molt 
sobre la història de l'ensenyament a 
Andorra i sobre el seu sistema educa
tiu. 
L'estada a la UCE ha estat molt enri
quidora per a mi. Estudiava francès a 
la Facultat de Pedagogia de la Uni
verstitat Carolina de Praga . En el curs 
de civilització vam parlar un poc dels 
catalans a França; a la UCE vaig tenir 
la possibilitat de veure la situació des 
del pu nt de vista dels catalanopar
lants. 
Pertot arreu vaig sentir el plaer de 
parlar català, entre els joves i els 
grans. Penso que ara se què significa 
estudiar català. Ara tinc ganes, fins i 
tot necessitat, de continuar estudiant 
el català. 
L'estada a la UCE ens permet parlar 
amb la gent, conèixer les seves 
diferències i semblances i aprendre a 
respectar-los. Això correspon a la mis
sió de la Unió Europea: estar junts i 
guardar el nostre caràcter especific al 
mateix temps. 
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"( ... )el veritable desenvolupament sostenible, la veritable sostenibilitat és molt més que economia 
racional". 

Maite Bourgeaud i Iza. 

"(. .. )hem de saber trobar l'equ il ibri entre creixement i sostenibilitat, sempre que vu lguem conti 
nuar sent un referent positiu en e l món del turi sme". 

Sergi Nadal i Gabas 

"No hi ha un únic límit per al creixement d'A ndorra, sinó que depèn de l'òptica des de la qual 
aquest es defineixi". 

Anna Riberaygua i Montagut 

"Un límit ex istent av ui i que hauríem de superar en un creixement òptim és la cobertura en la 
protecció de la salut i altres necessitats personals, universa l de la població de dret". 

Josep Maria Goicoechea i Utrillo 

"El creixement econòmic i el progrés social han de definir els seus objectius di ns del desenvolu
pament sostenible, ja que aquesta és l'ún ica poss ibilitat de no comprometre les necess itats i les 
asp irac ions legítimes de les properes generacions". 

Patrick Garcia i R icart 

"El conjunt de les Valls d'Andorra , de l'Urgellet i de La Cerdanya, tenen un gran potencial, supe
rior a l'oferta segregada de cadascu na d'elles. La complementarietat i va rietat del conjunt val molt 
més que la suma de les parts. El respecte a l medi ambient és un repte permanent, amenaçat". 

Ramon Ganyet i Solé 

"Ca l integrar el medi en el model de desenvolupament econòmic, social i cu ltural. Cal introdu ir 
la preocupació de protecció del medi ambient en totes les polítiques, des de la construcció a l'ur
banisme, des dels transports a l'acti vitat econòmica". 

Ferran Goya i Rodríguez de Castro 

"( .. ) la sostenibilitat ve entesa, segons jo, per la diversificació de l'economia i l'augment de la 
productivitat". 

Joan Albert Farré i Santuré 

"A ndorra, com a plaça financera i sector punter de l'economia, només s' ha de posar límits definits 
per la seva leg islació interna i el respecte a les normes i conven is internacionals signats i desitja 
la seva exc lusió de les lli stes de paradisos fi sca ls". 

Antoni Armengol i Aleix 

' 
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