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1. Què és la innovació?
Innovar ve del llatí innovare, significa introduir (in, moviment fins a l’interior) algu-

na cosa nova (novare, novus) en un camp existent. En aquest sentit és diferencia de la
invenció, que té una connotació més absoluta, que significa crear el primer alguna
cosa que no existia, com per exemple el telèfon, la fotografia, etc. Així doncs, per
entendre la noció d’innovació s’ha de precisar sempre que la innovació ha de ser
acceptada per la cultura del moment, per tant pel mercat. 

A l’OIE una persona ens va presentar una invenció increïble: dirigibles amb motors
d’implosió que permeten transportar persones, que poden fer d’hotels, etc. No obs-
tant això, la invenció d’aquests motors amb patents als Estats Units és dels anys 50 i
encara no s’hi ha trobat una aplicació concreta acceptada per al mercat avui en dia.

Així, la innovació empresarial, al final, és renovar-se, qüestionar-se, per respondre
millor a les necessitats i oferir solucions que aporten valor al client.

Jean-Jacques Lambin, professor francès i autor en recerca i màrqueting estratè-
gic, defineix la innovació (1998)  com “la mise en oeuvre originale et porteuse de pro-
grés, d’une découverte, d’une invention ou simplement d’un concept”. Aquesta defi-
nició és molt interessant perquè defineix la diferència i la relació entre la innovació i la
invenció, que ve, per simplificar, del grau i del tipus d’innovació. La idea que hem de
recordar de tot això és que la innovació no només rau en la invenció tecnològica sinó
també en qualsevol canvi que pot fer una empresa en els seus processos amb l’objec-
tiu final de crear noves riqueses. 

2. Els tipus i el grau de innovació: el cas d’Andorra
Avui en dia s’utilitza el terme innovació a tot arreu, de manera molt genèrica, i en
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definitiva no és dolent, al contrari. Qualsevol petit canvi en una empresa pot provocar
una innovació, i la definició de Lambin ho predica també: la innovació va des d’un
canvi en un concepte fins a una invenció tecnològica, sempre –i és important recor-
dar-ho– que el mercat ho accepti, ja que la innovació té una significació molt empre-
sarial. Cada empresari s’ha de qüestionar, ha d’innovar en el dia a dia. La innovació és
relativa a cada empresa, cada mercat, cada país. Alguns països asiàtics, com ara el
Japó i Corea del Sud, han basat el seu creixement adaptant i copiant productes, sense
grans invencions però amb innovacions orientades al mercat. 

Andorra, tot i ser un país petit, té una capacitat d’innovació molt significativa. Per
exemple, es van desenvolupar estacions d’esquí reconegudes, un centre termolúdic
com Caldea, perfumeries que tenen presència a Espanya i al marge dels sectors del
turisme i del comerç algunes indústries punteres van créixer a Andorra. Els empresa-
ris andorrans van tenir una gran capacitat d’identificar una demanda potencial i de
respondre a les necessitats del mercat. La innovació és relativa, i si tots els empresaris
es demanen cada dia com poden millorar el seu funcionament, els seus productes,
per donar més valor al client, és molt probable que puguin generar més riquesa. 

A l’OIE veiem projectes amb graus d’innovació molts diferents. Però al final, l’im-
portant és l’impacte de la innovació sobre la riquesa de l’empresa. No cal anar a bus-
car grans innovacions tecnològiques, tots som capaços de crear valor a partir de la
innovació. 

Per exemple, qui de vosaltres va menjar monedes de xocolata quan era petit?
Doncs fixeu-vos que un empresari andorrà, amb qui vam treballar en el marc del Premi
Innovadors, va desenvolupar el seu business model a partir d’aquesta moneda, per
fer operacions comercials, i ho va patentar com a model d’utilitat. 

A Andorra també tenim empreses que desenvolupen un grau d’innovació tecno-
lògica molt important. Texbor va guanyar el Premi Innovadors 06 per un projecte que
alia noves tecnologies amb tèxtils tècnics. Enginesa, guanyador del tercer Premi Inno-
vadors 06, està integrant el seu know-how d’enginyeria en un software per diversificar
el seu mercat i vendre a altres enginyers però també perquè van voler optimitzar els
seus processos i la seva productivitat automatitzant els càlculs.  

Cal destacar també els exemples dels guanyadors del Premi Innovadors 07, que
van rebre els guardons el 29 de novembre del 2007 en el marc del Future of Europe
Summit. 

- House.ad, d’Alexis Sírkia (premi Creació, 115.000 euros): motor de recerca immo-
biliari a Internet. Permet facilitar la recerca al client per Internet: recopila i classifica
anuncis disseminats en pàgines webs d’agències. Donarà valor al client en facilitar-li la
recerca, avui en dia molt complicada, i beneficiarà també molt clarament les agèn-
cies, en aportar-los clients. 

- Andsoft, d’Esteve Berteil (premi Diversificació, 115.000 euros): empresa
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andorrana que comercialitza una solució web de gestió logística del transport i que
completarà la seva oferta amb una solució d’emmagatzematge. La innovació rau prin-
cipalment en el model de negoci, basat en la web amb una actualització constant del
programa sense crear versions noves.

- Imand, de Susanna Ferran i Marc Colomines (premi Retorn, 50.000 euros), que
crearan un banc d’imatges d’Andorra i dels Pirineus per vendre-les a Andorra i a esca-
la internacional. 

- Andorra Esport Accessible, de Xavier Morales (premi especial del jurat, 50.000
euros): empresa de serveis dedicada a l’organització d’activitats esportives adapta-
bles per a la rehabilitació.     

3. Els factors de la Innovació
El dijous i el divendres 29 i 30 de novembre del 2007 l’OIE va organitzar el Future

of Europe Summit per parlar del repte del talent a Europa.
Jacques Attali, president d’Attali&Associés, que va ser conseller especial de Fran-

çois Mitterand durant deu anys, autor de 43 llibres i actualment president d’una comis-
sió que ha de fer propostes a Nicolas Sarkozy sobre creixement econòmic a França, va
ser ponent al Summit. Va explicar que hem de fomentar a Europa la il·lusió per ser
emprenedor, per crear i innovar. En aquest sentit, el cas de Xavier Morales és un exem-
ple d’il·lusió. Va patir una discapacitat, la va superar i ara amb molta il·lusió vol oferir
una millor qualitat de vida als discapacitats. La il·lusió és fonamental. També citaré
Josep Maria Masó, de Texbor, que diu que “l’important en la innovació és la ‘i’: és
també la ‘i’ d’il·lusió”.

Això no obstant, la il·lusió no és suficient. Per innovar s’ha d’arriscar, i per això, la
il·lusió ajuda moltíssim. La primera edició del Future of Europe Summit que es va cele-
brar l’any passat a Andorra tractava de “fer d’Europa un líder mundial en innovació”.
Entre d’altres factors clau de la innovació, els experts participants en el Summit van
recomanar “aprendre a caure i a córrer riscos”. Andorra és un país d’emprenedoria,
però la generació dels nostres pares s’arriscava més. La nostra generació i les futures
hem de retrobar aquesta mentalitat de risc i il·lusió empresarial per desenvolupar la
innovació i el creixement. 

Per desenvolupar el talent, els experts en el Summit d’enguany van estar d’acord
a potenciar l’educació. Perquè aquests valors essencials per a la innovació i l’èxit
empresarial, la il·lusió i córrer riscos, s’haurien de transmetre molt aviat als nostres fills
en el marc de la família i de l’escola.

I en les nostres empreses també hem de fomentar aquesta cultura. A Google, per
exemple, deixen un dia per setmana als empleats perquè puguin dedicar-se a una
activitat de creació personal. Més del 20% dels productes de Google surten d’aques-
tes iniciatives.
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Els vincles entre el món universitari i les empreses també són molt importants per-
què les empreses puguin accedir als coneixements més actualitzats i tinguin un marc
de treball i reflexió adaptat. Aquests vincles estan molt desenvolupats als països veïns
i s’han d’afavorir a Andorra tot i que algunes empreses ja ho estan fent.   

Un altre factor important de la innovació és el finançament. Jacques Attali en la
seva ponència del Future of Europe Summit va dir que el finançament en capital de
petites empreses és clau per innovar. El finançament permet desenvolupar projectes
i dóna confiança i il·lusió als emprenedors. És el que procurem fer a l’OIE amb el Premi
Innovadors; és una empenta important per alliberar els emprenedors de les pors de la
innovació i de la emprenedoria. A l’OIE també estem animant una xarxa d’inversors
privats perquè el capital privat d’Andorra s’animi a finançar projectes innovadors.
Aquest tipus de finançament funciona a Europa, tot i que durant el Summit de l’any
2006 es va constatar que a Europa el finançament privat en capital s’havia de poten-
ciar molt més. 

Finalment, l’obertura econòmica al capital estranger serà important per afavorir
les activitats innovadores a Andorra. Andorra és un país petit orientat al turisme: la
diversificació a llarg termini portarà més riquesa i estabilitat al país. Empreses innova-
dores i d’alt valor afegit poden contribuir a diversificar l’economia del país però es
desenvoluparan de manera eficient només amb un marc legal molt més obert al capi-
tal estranger i que a la vegada permeti protegir la innovació.

Gràcies

Pierre-Olivier Davasse
Cap d’operacions de l’Oficina per a la Innovació Empresarial d’Andorra (OIE)

10. Pierre Olivier©:0. Presentaci_  05/02/09  22:33  Página 56


