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Essent les 12 hores del dia 28 de desembre del 2015, es constitueix l'Hble. Comú 
de la Parròquia en sessió tradicional de Sants Innocents per a prendre de 
jurament a les noves autoritats. 
 
Sota la presidència de l’Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné i l’Hble. 
Cònsol Menor, Sr. Manel Torrentallé Cairó i amb l’assistència dels Hbles. 
Consellers de Comú, Srs. Carles Álvarez Marfany, Dot Jordi Galais, Joan Antoni 
León Peso, Maria Servat Codina, Oliver Alís Salguero, Joan Besolí Ribalta, 
Jaume Ramisa Elias, Eva París López, Rossend Areny Navarro i Josep Roig 
Carcel.  
 
L’Hble. Sr. Cònsol Major obre la sessió. 
 
L'ordre del dia de la sessió tradicional de Sants Innocents és:  
 

• Presa de jurament dels nous elegits i elecció dels diferents càrrecs 
comunals  

 
L'Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné, procedeix a prendre jurament 
i a lliurar la corresponent medalla i pin de la Corporació: 
A la pregunta formulada "Vós, que heu estat elegit/da pel càrrec de 
Conseller/a de Comú, JUREU o PROMETEU complir i fer complir la 
Constitució del Principat d'Andorra?" 
Els Srs. Josep Miquel Vila Bastida, Julià Call Reig, Joan Visa Tor, Joan Gomez 
Martínez, Francesca Barbero Caceres, Joan Albert Farré Santuré, Rossend Duró 
Sánchez i Maria Servat Codina, contesten “Juro” 
Els Srs. Joan Vidal Martínez, Josep Roig Carcel, Meritxell Teruel Riera, Pere 
Praxedes Rigol, contesten “Prometo” 
 
Els nous membres elegits, es retiren per a procedir a l’elecció dels càrrecs del 
Consell de Comú.  
A continuació els membres sortints, cedeixen el seu lloc a la sala del Consell de 
Comú als membres entrants per a l’elecció dels càrrecs. 
 
Una volta elegits els càrrecs, es proclamen, els senyors següents: 

PER HBLE. CÒNSOL MAJOR 
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions  

o Josep Miquel Vila Bastida  
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PER HBLE. CÒNSOL MENOR 
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions 

o Julià Call Reig  
 

PER HBLE. CONSELLER MAJOR DE COMÚ  
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions 

o Joan Visa Tor  
 

PER HBLE. CONSELLER MENOR DE COMÚ 
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions 

o Joan Vidal Martínez  
 

PER CAPITÀ MOSTAFÀ 
Amb 9 vots a favor i 3 abstencions 

o Josep Roig Carcel  
 
Quedant com a CONSELLERS DE COMÚ: 
o Joan Gómez Martínez  
o Meritxell Teruel Riera 
o Pere Praxedes Rigol  
o Francesca Barbero Caceres 
o Joan Albert Farré Santuré 
o Rossend Duró Sánchez 
o Maria Servat Codina 

 
Tot seguit i tal com mana el protocol, tornaran a presidir els Hbles.  Cònsols, 
Srs. Montserrat Gil Torné i Manel Torrentallé Cairó i els Consellers de la 
legislatura, per a procedir a prendre jurament als càrrecs elegits.  
 
Els Cònsols Major i Menor, els Consellers Major i Menor de Comú i el Capità 
Mostafà, han prestat jurament pels càrrecs que han estat elegits amb la fórmula 
acostumada, contestant “Juro i Prometo”.  
 
L’Hble. Sra. Montserrat Gil, en aquest acte, també fa entrega al Cònsol Major 
electe, Sr. Josep Miquel Vila, les claus del Comú, el segell oficial i les medalles 
que formen part de la història del Comú.  
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L'Hble. Cònsol Major, Sra. Montserrat Gil Torné dirigeix unes paraules als 
assistents. 
Un cop finalitzats els juraments, permetin-me que els dirigeixi unes paraules: 
Honorables Conselleres i Consellers, distingides autoritats, senyores i senyors... 
Les passades eleccions del 13 desembre, els lauredians van escollir democràticament la 
candidatura encapçalada pels Srs. Josep Miquel Vila Bastida i Julià Call Reig que 
assumiran la responsabilitat de liderar la parròquia els propers 4 anys.  
En nom de tot el Comú, adreço els millors desitjos, encerts i èxits en les seves decisions 
als 12 membres electes d’aquesta corporació que acaben de jurar el seu càrrec en aquesta 
sessió tradicional.  
També els trasllado el suport i la col·laboració de l’actual corporació per tot allò que 
puguin necessitar.  
El mandat que tot just finalitza ha estat marcat per una  profunda crisi econòmica i 
social que encara no ha finalitzat. Una crisi que va més enllà de les nostres fronteres 
però que ha deixat petjada en el nostre país.  Com sabeu, les parròquies l’hem patit molt 
de prop. Els Comuns són les administracions més properes als ciutadans, i per això 
coneixen de primera mà la realitat de la seva gent i, en aquest sentit, hem estat molt a 
prop de la nostra ciutadania. Hem aconseguit donar molts llocs de treball a famílies de 
la parròquia que passen i han passat per moments complicats. També hem treballat amb 
moltes petites empreses del poble organitzant els esdeveniments que han estat a la 
nostra mà.  
 Per tant, els Comuns tenen molt a dir i molt a aportar en el camí de recuperació de 
l’actual conjuntura. Us desitgem molts encerts en aquest sentit.   
També hem estat l’única parròquia en desacord amb la congelació per part del Govern de 
les transferències i també en desacord amb l’aprovació de la llei coneguda com “La regla 
d’or” que limita i en limita molt el paper dels Comuns davant el què els atorga la 
Constitució.  Comença doncs, per a tots els comuns una nova etapa amb un canvi 
important de les regles del joc.  
Per als actuals Cònsols i Consellers ha estat un veritable honor representar a aquest 
Comú. Com a lauredians i lauredianes, estem molt satisfets de la feina feta els darrers 4 
anys. 4 anys difícils, complexos però també per tots nosaltres molt enriquidors.  
Sant Julià de Lòria té projectes, ho creiem, oportunitats i peculiaritats que la fan 
enormement atractiva i diferent i també ho creiem. El nostre principal objectiu ha estat 
materialitzar-los tots, així com compartir, garantir i millorar la qualitat de vida dels 
nostres ciutadans ajudant-los sempre que hem pogut.  
Hem aportat, creiem almenys que ho hem fet, el nostre granet de sorra en l’embelliment 
de la nostra parròquia, dels nostres quarts, en la recuperació dels camins de muntanya i 
en l’organització d’activitats lúdiques, culturals, socials i de grans esdeveniments 
esportius al nostre poble.  
En l’àmbit educatiu, hem seguit consolidant Sant Julià de Lòria com a ciutat 
universitària ampliant la seva oferta amb el nou que s’ubicarà al nostre poble, Centre 
Superior d’Hostaleria de Mediterrani. 
Per tot això, Sant Julià ha estat diferent i així ens ho han manifestat els ciutadans 
durant aquests 4 anys.  
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També hem aconseguit tornar la vida a un dels indrets més emblemàtics i amb més 
història de Sant Julià de Lòria: la nostra plaça Major, a través de la rehabilitació de 
l’antic Hotel Glòria amb l’ajut del Govern d’Andorra. Hem agrupat els serveis socials i 
sanitaris de la parròquia en un mateix indret: sala de vetlles, Escola Bressol i Llar de 
Lòria.   
No em voldria oblidar, en el meu discurs, de Naturlandia, un projecte que ens ha 
omplert a tots els que hem treballat, també un projecte el qual s’ha polititzat molt, un 
projecte de Sant Julià de Lòria però també de país. Aquesta corporació hi ha cregut i ha 
lluitat per fer-lo una realitat encara que en l’època de crisi actual no ha estat senzill. Tot 
i els entrebancs que han anat sorgint, estem satisfets de tenir un referent turístic 
nacional diferenciador i, sobretot, en un referent de futur. Esperem que el proper 
consolat el segueixi tirant endavant amb la mateixa il·lusió i el mateix esforç que hi hem 
esmerçat nosaltres. Segurament ho hauríem pogut fer millor, no tenim cap dubte, tal 
com se’ns ha dit en algunes ocasions i sobretot darrerament. Però, també ho hauríem 
pogut fer molt pitjor.  
Quan vam assumir el càrrec, no esperàvem aquest projecte amb aquestes complicacions. 
No érem experts en projectes emblemàtics ni d’aquesta magnitud. Si algú és responsable 
dels errors comesos, me’n faig càrrec jo mateixa. Però, els asseguro que tant jo, com el 
Cònsol Menor i com els Consellers que avui m’acompanyen, hem treballat des del 
primer dia i fins a l’últim per aconseguir que avui es parli de Naturlandia fora de les 
nostres fronteres.  
Vull agrair el compromís de tot el personal del parc que ha hagut de patir injustament 
pressions negatives. Gràcies a tots pel vostre gran suport i treball.   
Com he dit abans, per a tots nosaltres ha estat un honor servir a la nostra parròquia.  
Vull agrair la tasca de tots els meus companys. Cònsol Menor, Consellers de la majoria, 
de l’oposició, heu treballat durant 4 anys amb fermesa i molta dedicació pel bé del nostre 
poble i dels seus ciutadans, sempre amb el màxim respecte per les nostres institucions. 
Us en dono a tots les gràcies.  
També vull expressar el més profund reconeixement per a tots els treballadors del Comú 
i de les societats. Els ho vaig manifestar a ells mateixos fa uns dies en l’aperitiu de 
Nadal i avui ho vull tornar a fer palès públicament davant de tots vosaltres. Sense ells, 
sense la seva feina i la seva dedicació la nostra tasca com a polítics no hauria estat 
possible. Gràcies a tots. Ha estat tot un plaer i una gran satisfacció per a tots nosaltres 
treballar amb vosaltres.  
Per finalitzar només, reitero l’enhorabona als nous càrrecs electes i cedeixo la paraula al 
proper Cònsol Major de Sant Julià de Lòria, el Sr. Josep Vila, al qual dono el relleu amb 
confiança en la seva tasca i en la dels seus companys. Moltes gràcies. 
 
El Sr. Josep Miquel Vila Bastida, Cònsol Major electe, dirigeix unes paraules als 
assistents. 
El dia 13 de desembre vam resultar elegits, “Laurèdia en Comú” va resultar  
guanyadora de les eleccions. Sant Julià de Lòria ens va donar confiança, Sant Julià ens 
va atorgar el dret a gestionar la parròquia aquests propers quatre anys. Gràcies als 
col·laboradors, als votants, als lauredians. Lluitarem tots, per tots els de Sant Julià de 
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Lòria, per la parròquia per no defraudar-los, Entre el 13 de desembre i el dia 28 de 
desembre, que avui ens trobem, hi ha hagut diferents reunions amb els Cònsols sortints, 
on a regnat la cordialitat, la qual agraeixo, on s’ha posat de manifestació la situació de la 
parròquia, la informació que em calia i la situació actual de les diferents negociacions 
que portaven, per la qual cosa agraïm profundament. No només els Cònsols, que ja hem 
parlat, sinó els membres de la Corporació sortint, que s’han posat també a disposició per, 
cordialment, col·laborar amb nosaltres per les noves tasques que haurem de portar 
endavant i per tant ho em de saber en el moment d’agafar les tasques i hem de comptar 
amb ells, per poder millorar la parròquia. Al llarg d’un mandat sempre hi ha ensurts, 
coses que no surten bé i que avui en dia, a través dels mitjans, que fan d’altaveu, se’n 
parla molt i tot allò que no surt bé, se’n parla molt. En canvi és difícil que es parli dels 
encerts, no només per aquest Comú sortint, sinó per tots els Comuns i és en aquest 
sentit que jo crec que haveu dedicat molt temps al Comú, que haveu dedicat sacrifici, 
sou uns dels Comuns que menys cobra del Principat o el que menys cobra directament, i 
haveu dedicat el mateix sacrifici que tots els altres i demano per tots aquells encerts, els 
ensurts ja els ha explicat la premsa, ja ens hem assabentat tots, d’aquells encerts que 
haveu tingut i que ningú us ha aplaudit, demano un petit aplaudiment per la feina que 
haveu fet en aquests quatre anys. 
El 28 de desembre, Sants Innocents, em pres en jurament, curiós, el 13 de desembre 
elegits, el 13 diuen que porta mala sort  i el dia 28, el dia de Sants Innocents prenen 
possessió, sort que no soc supersticiós. Felicito doncs, als càrrecs que avui heu jurat, 
amb el convenciment que dedicareu aquests quatre anys al Comú als afers públics. Ens 
vam presentar amb l’esperança i amb un repte, donar vida al poble i fer que Sant Julià 
de Lòria guanyi força, lluitarem per aconseguir-ho. El Comú durarà quatre anys si Déu 
ho vol, és un camí llarg i pedregós, hi haurà dificultats, conciliar la vida familiar, deixar 
les feines i tasques que anàvem portant a terme i dedicar més temps al Comú, jo us 
demano al voltant d’aquests quatre anys tolerància perquè aquest camí es llarg i la 
tolerància fa que un no s’enfadi per qualsevol cosa sinó que tingui tolerància. La 
comprensió d’escoltar els altres és la única manera d’escoltar els uns i els altres, 
d’emprendre els bons camins, coherència amb les decisions i persistència en el llarg 
d’aquests quatre anys per a que puguem acabar junts i cohesionats i aconseguint aquell 
repte, que si ho aconseguim tota la vida estarem contents, demano doncs a Déu que ens 
doni un bon encert a tots. Gràcies.  
 
Havent-se complimentat l’ordre del dia, es dóna per closa la present sessió, 
aprovant tots els presents l’acta d’avui. 
    

P.O. de l’Hble. Comú Vist-i-plau 
El Secretari  La Cònsol Major  

 
 


