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Rèplica del president del grup parlamentari 

Terceravia + Unió Laurediana + Independents, 

Josep Pintat, al M.I. Cap de Govern  

Debat d’Orientació Política  
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Gràcies Sra. Síndica, 

 

Ahir, el Sr. Cap de Govern ens deia que hi ha una antiga maledicció llunyana 

que diu: 

“Tant de bo visquis moments interessants”. 

 

La pandèmia ha segat 53 vides, i aquestes, malauradament, ja no viuran 

moments interessants. 

 

I alhora, ha submergit les seves famílies, amics i el país,en el sofriment i en dol.  

 

En nom de Terceravia, el primer pensament i record és  per elles i els seus 

familiars.  

 

De la mateixa manera, volem reiterar el nostre agraïment per tot l’esforç 

esmerçat i que es continuant efectuant des del personal sanitari, cossos 

especials i tots els que esteu al front, persones clau per aturar aquesta 

pandèmia.  

 

 

Les pandèmies, i aquesta no en és una excepció, són el moment de la veritat 

per les civilitzacions.  

 

És quan tots estem, més intensament, confrontats amb el sofriment, amb la 

malaltia i amb la mort. I no individualment, sinó que col·lectivament. 

 

I aquí, és on hem d’escollir l’estratègia que millor ens protegeixi. 

 

L’èxit per assolir-ho rau en dos pilars: 

 

- El Primer, la forma de fer-ho: I això,és únicament a l’entorn d’estar units 

tots. És adir entorn de la unió. 

 

- I el segon pilar,és el Fons. És a dir, com arribar-hi o assolir-ho. 
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Això,és el que ens demanen les  nostres ciutadanes i ciutadans, amb la seva 

actitud cívica, responsable i solidària. 

I que vostè, Sr. Cap de Govern nomena identitat andorrana. 

 

Ens diu que les persones d’aquesta Cambra, tant de la majoria com de la 

oposició i del Govern, tenim l’obligació de treballar plegades,per preservar 

aquesta identitat cívica i, canalitzar-la en benefici del progrés, del benestar i de 

les oportunitats. 

 

Aquesta és la seva síntesi de l’orientació política del seu Govern. 

 

Miri, desde Terceraviaés el que hem estat fent. 

 

Amb la màxima lleialtat institucional, aportant propostes, plantejaments, i 

recolzant lleis i altres qüestions. 

 

Tant en públic,com en privat amb vostè, amb els ministres, amb els que hem 

tingut contacte, amb la Sra. Síndica i Subsíndica i els altres Presidents de tots 

els Grups Parlamentaris. 

La nostra voluntat i forma de ser,des de Terceravia és aquesta.  

 

Ahir, Sr. Cap de Govern, el seu discurs ens va decebre, era purament un 

balanç del bé que ho han fet i, tot sols.  

 

Les seves propostes no tenen ni el més mínim estudien tots els àmbits que les 

emparin.  

 

Als grups parlamentaris de l’oposició,ni tant sols elsha pres en consideració, tot 

i que aquests també representen a les ciutadanes i ciutadans. 

 

Tot a l’entorn d’un fabulós relat marquetinià amb horitzó 2023. 

 

I li  pregunto Sr. Cap de Govern i el futur immediat?  
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Avui, Sr. Cap de Govern l’impacte del Covid no es veu, s’intueix. 

 

El nostre entorn, el món està canviant. Es dirigeix cap a la recessió, i això 

repercutirà a Andorra. 

Fins ara, hi ha hagut una suspensió, la gent encara tenia  diners o estalvis. 

Acabats aquests, molts no saben si podran viure. 

 

El dimarts passat el President de la Cambra de Comerç, Indústria i serveis ens 

deia i cito literalment:  

 

“Ens afrontem a la situació econòmica més complexa de la nostra historia 

recent. 

 

De fet, el Fons Monetari Internacional creu que serà la pitjor recessió global des 

de la gran depressió dels anys trenta del segle passat. 

 

La durada de la crisi dependrà, principalment, de dos factors:  

- d’una banda, de la capacitat de tots els països per mantenir controlats 

els rebots i revertir, progressivament, les mesures que limiten la mobilitat 

de les persones i  

 

- d’altra banda, del temps que passi fins que les investigacions en marxa 

permetin descobriruna vacuna eficaç. 

 

El paper dels Estats i la coordinació per adoptar mesures de suport a 

l’economia serà fonamental per esmorteir la crisi i evitar una destrucció de l 

teixit empresarial i dels llocs de treball”. Fi de la cita. 

 

Per tant, a Andorra, i ho vaig dir l’altre dia, sols no ens sortirem.  

 

Ja compartim totes les mesures de prevenció, i anticipació que es puguin 

adoptar. Però estem condicionats per l’entorn. 
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I el nostre entorn més proper, són els Estats veïns: França, Espanya i la pròpia 

Unió Europea. 

 

És la Unió Europea, avui dia,qui lidera, en el nostre entorn pròxim, la lluita 

contra la pandèmia. 

 

S’ha plantejat, Sr. Cap de Govern, que pot fer la Unió Europea per Andorra? 

 

Actualment, la Unió Europea ajuda als Estats que en són membres.  

Nosaltres no en som, però si que estem lligats per acords bilaterals.  

 

Per tant: 

- Què han plantejat? 

- Què poden fer? 

- Quines ajudes hem tingut o tindrem? 

 

Aquesta qüestió, al seu dia, li vàrem plantejar. Non’hem tingut cap resposta.  

 

Sr. Cap de Govern, vagi a Brussel·les.  

 

Demani diàleg, reunions. No tingui por del no. En tot cas, vagi amb els deures 

fets. 

 

El dijous passat, el Consell General va aprovar l’adhesió d’Andorra al conveni 

del Fons Monetari Internacional. 

 

En el marc de les reunions, no han parlat amb el FMI dels reptes d’Andorra? 

Com ho veuen?I que poden suggerir o cooperar? 

 

Ens el seu discurs, ens ha fet menció especial a les Finances.  

 

Del feble nivell d’endeutament del Govern, a finals del 2019, a l’entorn del 32% 

del PIB, i situant-lo a l’entorn del 43% amb la crisi.  
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I el de tot l’Estat?  

Perquè aquí parlem de l’Estat.  

 

Ens parla de resiliència. Ja ho compartim, sempre ho hem defensat. 

 

Ens parla de la capacitat d’endeutament que tenim per fer front a la crisi.  

 

En tot cas, per a nosaltres, la resiliència és la capacitat de retorn del deute al 

venciment, en una conjuntura on els ingressos, baixaran i la despesa 

s’incrementarà. 

 

Sr. Cap de Govern, no comprometi el retorn del deute amb accions poc 

calibrades.  

 

En una conjuntura, on els reptes del passat, són ben latents, com per exemple, 

com afrontar el pagament de les pensions. 

 

Vostè, ens proposa un Pacte d’Estat.  

Ens remet al seu discurs d’investidura, i als últims estudis actuarials.  

 

 

Sr. Cap de Govern, aquests estudis estaven fets a l’entorn d’una conjuntura de 

creixement econòmic, i amb aquesta conjuntura aplicant totes les mesures 

alhora, 

 

mesures com: 

 

- Increment de l’edat de jubilació. 

 

- Increment de 6 punts la cotització. 

 

- Reducció del punt de jubilació. 
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Totesjuntes,milloren la vida dels fons de reserva de jubilació en 11 anys, i tot 

sense covid. 

 

No creu que això ha canviat? 

 

Des de Terceravia, podem cooperar tant que vulgui i ja lidic que ho farem, però 

no ens remeti al debat d’investidura. Anem al Fons. 

 

En quant a l’acord d’associació, esperem assolir un acord polític amb vostès. 

 

És el que estem treballant ara, i no un pacte d’Estat com diu. 

 

Ara bé, ens sorprèn que, en seu projecte horitzó 23, vulgui introduir tots els 

annexos o cabal comunitari  del Mercat Interior, via legislació.  

 

I li pregunto: 

 

És que vol introduir el Mercat Interior per la porta del darrere? I més,quan 

s’està en un procés de negociació? 

 

O té por que la UE, no vulgui signar? 

 

O potserperquè la UE no accepta res d’Andorra? 

 

En tot cas, en parlarem. Volem saber com van les negociacions amb la UE. 

 

Sr. Cap de Govern, ens queda clar que s’ho volen fer sols. I les seves paraules, 

al llarg d’aquesta crisi,han estat un mer brindis al sol. 

 

Alhora també,aquí és on encaixa, perfectament, la demanda del President de la 

Cambra de Comerç, quan diu que li agradaria un horitzó 30, en lloc de 23.  

 

La demanda és subtil, però precisa.  
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Un projecte a base de programes electorals, d’un Govern de Coalició, potser no 

és prou garantia de futur, en aquest nou entorn Covid. 

 

De moment ho deixaré aquí. 

 

Gràcies Sra. Síndica.  

 

 

 

 


