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L’ambaixador francès, Zaïr Keda-
douche, va acomiadar-se ahir ofi-
cialment d’Andorra amb una re-
cepció a la legació diplomàtica,
durant la qual va fer una crida al
respecte a la diferència, i en què
va destacar la tolerància, diàleg i
voluntat de consens que caracte-
ritzen la societat i la política an-
dorranes. Kedadouche va referir-
se als seus propis orígens
algerians per denunciar “l’estig-
matització de l’altre, ja sigui pel
color de la pell, la religió, l’orien-
tació sexual o per patir una mi-

nusvalidesa física”. En aquest sen-
tit, l’ambaixador gal va afirmar
que “el que fa gran una nació és la
capacitat per acollir qui és dife-
rent”, i va remarcar que “Andorra
pot donar lliçons a molts països”
on no es respecten drets humans
fonamentals. 

En relació amb aquesta qües-
tió, Kedadouche també es va
mostrar preocupat per l’ascens
de les formacions d’extrema dre-
ta arreu d’Europa, i més concre-
tament del Front Nacional fran-
cès. “No és bo que un partit o una
expressió política estiguin basa-

des en el rebuig a l’altre”, va indi-
car, tot reivindicant “els valors de
llibertat, igualtat i fraternitat”. 

BALANÇ DE DOS ANYS 

Després de dos anys d’estada al
país –marcats, entre altres fites,
per la celebració del primer ma-
trimoni homosexual al país–, Ke-
dadouche també va voler fer un
balanç dels principals avenços en
les relacions bilaterals Andorra-
França. Així, va posar en relleu el
procés cap a l’acord de no doble
imposició (CDI), la renovació per
deu anys més del conveni en
matèria educativa o els acords as-
solits en temes policials i de pro-
tecció civil. Així mateix, el diplo-
màtic va elogiar els passos
d’Andorra cap a un nou encaix a
la Unió Europea, que permetrà al
Principat “reformar-se tot con-
servant la seva especificitat”. 

Kedadouche, que tornarà a tre-
ballar al ministeri d’Educació
francès –on havia desenvolupat
tasques d’inspecció–, va indicar
que encara no se sap qui serà el
seu substitut.

J. SALAZAR
Andorra la Vella

L’ambaixador francès elogia l’avenç cap al CDI i el nou encaix amb la Unió Europea

Kedadouche s’acomiada destacant 
la tolerància de la societat andorrana

EDIPLOMÀCIAARECEPCIÓ A LA LEGACIÓ GAL·LA
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BANDORRA LA VELLA. El presi-
dent de la CEA, Xavier Altimir,
es va desplaçar a Pequín (Xi-
na) dimarts passat per reunir-
se amb Zhang Xian, vicepresi-
dent d’All-China Federation of
Industry and Commerce
Quanlian Network, i Chi Hai-
Feng, CEO de la mateixa insti-
tució. La trobada va servir per
crear sinergies empresarials
entre tots dos països i presen-
tar el nou marc fiscal i econò-
mic del Principat.

La CEA busca sinergies
empresarials a la Xina

BANDORRA LA VELLA. El mes
de febrer van entrar 582.803
visitants, xifra que suposa un
increment del 13,3% respecte
al mateix període del 2013, se-
gons va fer públic ahir el de-
partament d’Estadística. Tam-
bé va assenyalar que el
nombre de turistes ha estat de
256.944, que es tradueix en un
augment del 9,6%, mentre que
el d’excursionistes ha estat de
325.859, un16,3% superior que
el febrer de l’any passat.

El nombre de visitants
creix un 13% al febrer

en breu


