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Andorra és un dels països més antics d’Europa. D’ençà la seva fundació oficial arran els 
Pareatges el 1278 i 1288 respectivament, s’ha mantingut lliure i sobirana al llarg dels segles. 
Aquest fet, ha contribuït a consolidar una identitat i cultura pròpies que el poble andorrà a 
sabut preservar al llarg dels anys fins arribar als nostres dies. No sempre ha estat fàcil tenir 
cura d’aquesta herència cultural que tenim com a poble, però els nostres avantpassats han 
sabut, amb molta dedicació i esforç, conservar i entregar-nos una impressionant herència 
cultural que inclou, com no podia ser d’altra manera, la nostra llengua, el català. Ja ho deia 
al segle XVIII Antoni Fiter i Rossell a la seva obra magna el Manual Digest, en referència als 
costums andorrans “[...] si s’atén lo idioma, pur català [...]”. No hi ha dubte que l’idioma 
conforma una part innegable de la nostra identitat nacional. Malgrat tot, en els darrers anys, 
s’ha constatat per diversos mitjans, que l’ús del català a Andorra està en clar retrocés en 
favor d’altres idiomes. 

L’estudi Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra, realitzat pel Servei de 
Política Lingüística i el CRES el 2018 i publicat el 2020 va desvelar que l’ús del català a 
Andorra com a idioma habitual ronda el 45,6%. A més a més, el 46% del cens s’identifica 
més amb el català com a idioma principal, mentre que un 42% aposta pel castellà. L’estudi 
conclou que els usuaris tendeixen a canviar la llengua quan en un comerç els parlen en 
castellà. Certament, és un element característic de societats multilingües com l’andorrana. 
Tanmateix, la Constitució del Principat d’Andorra estableix al seu article 2.1 que “La llengua 
oficial de l'Estat és el català”. Endemés, el català està oficialment regulat mitjançant la Llei 
d'ordenació de l'ús de la llengua oficial i el Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes 
públics. 

En aquest sentit, la Secció Jove de Demòcrates per Andorra considera necessari donar un 
nou impuls i reforçar la consolidació del català com a llengua d’ús corrent entre la població 
del país. És important poder conscienciar la societat andorrana en la necessitat d’emprar 
l’idioma oficial, ja que aquest fet consolida de forma absoluta la importància de l’idioma en 
la identitat nacional andorrana. 

La Secció Jove de Demòcrates per Andorra és conscient de que la globalització ha impulsat 
l’ús i aprenentatge d’altres llengües entre les noves generacions. Tot i així, som conscients 
de que Andorra ha d’aspirar a retornar a la llengua nacional el prestigi que ha anat perdent 
en els darrers anys. El procés d’integració en la societat andorrana ha de passar per 
l’aprenentatge i ús corrent de la llengua del país, tal com recull el Llibre Blanc de la Cultura. 
Tanmateix, aquesta responsabilitat és una tasca on diversos ministeris en són 
corresponsables. 

En els darrers deu anys, el Govern, liderat per Demòcrates per Andorra, ha impulsat campanyes 
de promoció del català, oferint cursos de formació i altres eines útils per al seu aprenentatge. 
És important ressaltar que els ciutadans que es naturalitzen han de dominar l’idioma oficial 
del país. 

Proposta de resolució
Per tot l’exposat, la Secció Jove de Demòcrates per Andorra realitza la següent proposta de 
resolució: 

S’encomana al Govern que difongui l’aplicació de l’article 54 de la Llei Qualificada d’Immigració, 
que fa referència a la renovació del permís de residència bonificada amb el coneixement del 
català, sempre tenint en compte les negociacions entre Andorra i la Unió Europea de l’Acord 
d’Associació. 

S’encomana al Govern la modificació i adaptació dels horaris de les classes oficials 
d’aprenentatge del català d’acord amb els horaris comercials, a fi de garantir-hi l’assistència 
dels treballadors. La participació als cursos de català ha de poder veure’s reflectida mitjançant 
un diploma acreditatiu d’assistència. 

S’encoratja al Govern a augmentar els recursos al Servei de Política Lingüística a fi de 
reforçar les inspeccions que, d’acord amb la llei, han de garantir l’ús del català en tots els 
supòsits legalment previstos.

El Govern ha de difondre els convenis vigents amb Catalunya en matèria de convalidació i 
alternança amb les convocatòries ja existents a ambdós territoris. 

Es motiva el Govern a contemplar que l’exigència de presentació del diploma corresponent 
de català per a la contractació de treballadors públics sigui dins del temps del període de 
prova.


