
5Les empreses andorranes, quin camí?

Les Jornades que es duen a terme a Andorra reuneixen quasi una vintena d’espe-
cialistes per reflexionar sobre aspectes rellevants de la societat andorrana i poder
debatre conjuntament, ponents i públic que hi participa, per tal de poder arribar a
conclusions que ens permetin avançar amb vista al futur. Aquest llibre recull les ponèn-
cies presentades en les Tretzenes Jornades a Andorra a l’entorn de Les empreses
andorranes, quin camí?, que complementa la visió de l’economia iniciada l’any ante-
rior, quan es va tractar d’El futur del comerç a Andorra, cap a on va?

Cada cop més consolidades des de la represa iniciada l’any 1999 amb les V Jorna-
des, s’ha tractat el turisme cultural, la contaminació del medi ambient, els mitjans de
comunicació, el procés de creació artística, el sector primari, la recerca, la justícia, el
comerç i finalment el teixit empresarial. Amb el desig de progressar junts en el conei-
xement de la realitat i la problemàtica que fa que Andorra sigui una societat viva i
dinàmica per poder incidir en l’encaminament més idoni per al seu futur, des de la
Societat Andorrana de Ciències creiem que aquesta publicació és una eina de treball
per aprofundir en la base de l’economia del país en aquest moment.

El programa presentat mai no podria ser exhaustiu, però el que es busca és reunir
una visió àmplia de sectors que van des del transport públic de viatgers fins a la indús-
tria, les assegurances, el sector immobiliari, la competitivitat de les empreses, la cons-
trucció, les agències de viatges, l’hoteleria, la innovació empresarial, les consultories
econòmiques, l’organització de les empreses, les associacions cíviques relacionades i
els aspectes polítics parlamentaris, que permeten l’elaboració de lleis per renovar i
potenciar el sector empresarial d’Andorra.

Per tant, volem agrair molt sincerament a les institucions i entitats el seu suport,
que fan possible la seva realització i també la seva publicació posterior. Són el minis-
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teri del Portaveu del Govern, de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Uni-
versitats i la Fundació Crèdit Andorrà. Sense el seu ajut aquest llibre, reflex de les XIII
Jornades, no s’hauria pogut dur a terme. Així mateix, cal expressar el nostre agraï -
ment a tots els ponents, que ens han fet costat amb la seva bona disposició per donar-
nos a conèixer el seu saber i la seva experiència. En la publicació es reprodueixen els
textos lliurats pels participants, o bé la transcripció de les intervencions, però no els
debats o comentaris que originen les ponències; les cintes enregistrades durant les
Jornades es lliuren a l’Arxiu Nacional per a una millor conservació i són consultables,
si alguna persona hi té interès. Finalment, agraïm el suport per continuar la tasca de
poder repensar el país proporcionant coneixements i elements de judici a tots els par-
ticipants i espectadors en el desenvolupament de les XIII Jornades i animar els que
llegiran el contingut de les Jornades en aquest recull a aprofitar-lo.
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