
 

Octubre 2019. Núm. 29 

 L’escut de la parròquia d’Andorra la Vella 

Les banderes i els escuts són un reflex de la identitat dels pobles i es vinculen a la 

història d’una comunitat i les seves transformacions. En el cas d’Andorra la Vella, 

aquesta història va lligada a la configuració de l’originària parròquia d’Andorra, 

integrada fins a l’any 1978 pels quarts d’Andorra la Vella i Escaldes. 

 

L’escut ha estat ben present en els segells emprats per validar i oficialitzar els 

documents de l’administració. L’estudi sobre l’escut de la parròquia es basa, en bona 

part, en la documentació relacionada amb el Quart i el Comú i copsa la seva evolució i 

l’ús que se n’ha fet. 

EL DOCUMENT DEL MES DE L’ARXIU 

COMUNAL D’ANDORRA LA VELLA 



L’origen  
L’any 2001 es va voler fer un nou disseny de l’escut d’Andorra la Vella i per això es va 

encomanar un estudi que en fixava la data de creació entre 1960 i 1975. Tot i així, la 

placa de l’antic edifici de granit del Quart, inaugurat el 1942, ja incloïa aquest escut 

d’Andorra la Vella. Aquesta placa es troba avui dia a la zona de l’absis de l’església, al 

costat de la font.  

Algunes conclusions de l’estudi de recerca de l’empresa que va redissenyar l’escut 

assenyalen el següent: 

 La informació facilitada pels heraldistes confirma que no es tracta d’un escut 

antic amb un origen heràldic. 

 La corona que porta l’escut de la parròquia evidentment hauria de ser de 

príncep, ja que Andorra la Vella és la capital d’un Coprincipat.  

 L’heràldica també explica que la figura oval en un escut heràldic és indicatiu de 

feminitat. L’escut que té aquesta forma possiblement pertany a una dona que 

posseeix títol nobiliari. 

 

El significat 

 
 La corona és principesca.  

 L’alzina -costat dret- representa la 

vessant del Solà. 

 El roure -costat esquerre- representa la 

vessant de l’Obac. 

 Les franges blaves representen els tres 

rius del Principat (Valira del nord, Valira 

d’Orient i el Gran Valira). 

 Les franges verdes representen les 

muntanyes i els prats. 



De la documentació, s’extreuen algunes disposicions relacionades amb la posada en 

valor de l’escut: 

“El 1963 acorda (el quart) construir un escut de ferro, el qual ha de representar el 

Quart. El 1968 estudia novament l’escut d’Andorra la Vella i el 1972 l’encomana, de 

fusta, a Sergi Mas”.1 

 

Agents del cos de Circulació a la porta del Quart on es veu l'escut de ferro. Anys 70.  

“S’accepta fer construir l’escut del Quart, amb ferro forjat, per colocar-lo a la reixa de 

la finestra central, dels baixos de la casa d’aquesta corporació, que dóne a la Plaça 

del príncep Benlloch; i al mateix temps encarregar un pal per la col·locació de la 

Banderra Andorrana”                          Llibre d’actes del Quart d’Andorra_10-09-1963 

                                                           
1 Cavero, P: L’administració menor local a Andorra: els quarts. 

 



Els llibres d’actes del Quart els signaven el cònsol i el secretari. La primera vegada que 

es detecta que s’afegeix el segell amb l’escut antic és el 8 de novembre de 1971.  

El 16 de juny de 1978 es tancava el llibre de 

l’antic Quart amb la transcripció del Decret dels 

Delegats Permanents pel qual es dividia la 

parròquia. El segell emprat en aquella ocasió va 

ser l’escut d’Andorra, emprat normalment pel 

Consell General. 

Aquest darrer va ser el que es va utilitzar als 

llibres d’actes fins l’11 de febrer de 1986, quan 

es va tornar a ometre el segell fins el 28 de juliol 

de 1997. Aleshores, i fins l’1 de desembre de 

1999, es va tornar a segellar amb l’escut del 

Quart i Comú.  

El nou escut 

La proposta de la nova imatge de l’escut es va elaborar a principi del nou mil·leni 

partint de la base de l’escut anterior, respectant els símbols amb què s’identifica la 

parròquia. No es tracta d’un nou escut, és una evolució de l’existent. 

El 18 d’octubre del 2001 s’aprova la nova imatge de l’escut de la parròquia. El segell 

del nou escut es comença a emprar el 14 de desembre de 2003 en una acta de les 

eleccions de Comú. El 8 de gener del 2004 s’enceta el llibre 

d’actes mecanografiat i amb el nou segell. 

 Corona: determina el caràcter principesc de la 

corona que pertoca a Andorra es fa evolucionar cap 

a formes més senzilles i fàcilment aplicables. 

 Les franges blaves: es redueixen a una única que 

simbolitza el Gran Valira (únic riu que passa per la 



parròquia d’Andorra la Vella) i que manté la sinuositat. 

 Dues àrees de color verd voregen la franja blava. Passen a representar l’obac i 

el solà i, així, juntament amb la franja blava, formen una representació quasi 

topogràfica de la vall d’Andorra. 

 Es manté la forma ovalada i el final en punxa per guardar el record i la 

familiaritat amb l’escut original. La forma ovalada, a més, suggereix feminitat. 

 

 

Una de les peculiaritats de l’ús del segell a Andorra la Vella, que 

s’utilitzarà fins el 2001, és la utilització per part del Quart i Comú 

del mateix segell en alguns moments abans de la separació de la 

parròquia. 

 

Podeu enviar les vostres propostes, suggeriments o consultes a: 

arxiu@comuandorra.ad 
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