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La visita del copríncep François Mitterrand (26/09/1986) 

   Les visites dels coprínceps francesos a Andorra són sempre un fet excepcional, no 

només perquè han vingut en ocasions molt puntuals, sinó pel protocol i els mitjans de 

seguretat que s’han de preveure. El primer president de la República francesa i alhora 

Copríncep que va visitar el Principat va ser Charles de Gaulle l’any 1967.  

El 26 de setembre de 1986 va ser François Mitterrand qui va visitar el nostre país. La 

seva figura va ser cabdal, ja que mentre va ser Copríncep es va negociar i redactar la 

Constitució, que va ser aprovada pel poble andorrà en referèndum el 14 de març de 

1993.  

Durant la seva curta estada va visitar diversos indrets de la parròquia. Tot i que l’ordre 

estava assegurat pels serveis del Copríncep i de seguretat andorrans es va activar un 

dels mecanismes més ancestrals d’Andorra: el sometent.  

                        

La plaça del Poble plena de gom a gom per escoltar l’al·locució de François Mitterrand. 

 

 

EL DOCUMENT DEL MES DE 

L’ARXIU COMUNAL D’ANDORRA 

LA VELLA 



El sometent 

Abans de la creació del Servei d’Ordre l’any 1931 el Sometent era la institució que 

s’encarregava de vetllar per la conservació de l’ordre públic i la pau en cas de 

necessitat.  

El sometent està dirigit pel capità, que té a les seves ordres els deseners. Alhora, 

aquests darrers es fan càrrec d’un grup concret de sometents.  

A Andorra la Vella el sometent l’integren tots els andorrans residents a la parròquia 

majors de 18 anys i menors de 60. El Comú designa el capità i els deseners per un 

termini de 4 anys i és el cònsol qui convoca el sometent en cas de necessitat. 

 

Membres del sometent de les parròquies andorranes a Casa de la Vall el dia de la visita de Mitterrand. 

 

Acreditacions que es van repartir per l’estada del Copríncep. 



Amb motiu de la visita del Copríncep François Mitterrand el setembre de 1986, el 

Comú va coordinar el sometent a la parròquia per tal de reforçar la seguretat als 

carrers. Dies abans es van mantenir trobades per organitzar la visita. A cada desener se 

li va encomanar la coordinació de la seguretat d’un tram de carrer o pont.  

 

 

Plànols i esborranys amb la distribució del sometent. 



El Comú d’Andorra la Vella té reglada la convocatòria del sometent focalitzant la 

possible convocatòria especialment en casos relacionats amb catàstrofes naturals. La 

vigent regulació comunal és el: Reglament d’organització comunal del sometent de la 

parroquia d’Andorra la Vella, que es va aprovar en la sessió de Consell de Comú del dia 

1 de març de 1995. 

 
François Mitterrand a la sala del Consell de Comú signant el llibre. A l’esquerra de la imatge, els cònsols 

d’Andorra la Vella, Manel Pons i Antoni Cerqueda. A la dreta, el Síndic, Francesc Cerqueda i el cap de Govern, 
Josep Pintat. 

Si bé François Mitterrand va voler estar en contacte amb els ciutadans durant la seva 

visita, com ho demostra el parlament que va adreçar a la Plaça del Poble i que va 

aplegar milers de persones, el protocol va ser important i el Copríncep va visitar 

diverses institucions durant l’estada al Principat. Una de les visites destacades va ser al 

Comú d’Andorra la Vella, on va ser rebut per la corporació aleshores presidida per 

Manel Pons, com a cònsol major. 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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