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Per centrar l’opinió primer faig una repassada al diccionari. Definició segons el Gran Diccionari
de la Llengua catalana ( http://www.diccionari.cat/ )
“Obertura: Acció d’obrir o d’obrir-se“.
“Economia: Configuració del funcionament d’un sistema econòmic.
economia de mercat Sistema de producció en què predominen les relacions mercantils. 
economia oberta Sistema econòmic en el qual les transaccions comercials exteriors tenen un
lloc important.“
Preguntes per a la reflexió sobre obertura econòmica a Andorra que ens hem fet. Objectiu?
Establiment d’empreses que vinguin de fora per promoure noves relacions mercantils de
productes presents o no presents actualment a Andorra?
· Quins productes?
· Béns i/o serveis?
Obertura per al mercat interior?
· Producció a Andorra interior
· Barreres
· Laboratoris
· Sòl industrial (comparació amb els països veïns)
Obertura també per a sortir a fora?
· Barreres exteriors
· Quin sistema bancari: com està preparat per a una activitat industrial, amb la gestió de car-
tes de crèdit, descompte de lletres amb comissions i amb l’agilitat de la UE, comissions de
transferències que reben dels clients (analitzar els costos que han de suportar els nostres
clients internacionals)
· Sistema de comunicació de dades
· Transports
· Sistema de duana d’Espanya i de França.
· Dipòsits de duana
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· Zona franca
· Patents andorranes
· Normes CEN acceptades a Andorra?
· Altres…
Exportació de béns i serveis? 
· Analitzar bé cada tema

La nostra visió a Texbor SL
- Per a Texbor, SL, l’obertura econòmica crec
que no suposa cap novetat avui en dia. Texbor,
SL és a Andorra des de fa més de 18 anys, i des
del primer dia no hem deixat de fer obertura
econòmica, aplanant totes les dificultats d’una
implantació industrial productiva a un país que
no tenia com a PIB el producte que dóna una
industria productiva. (PIB és el producte inte-
rior brut, és un indicador de la riquesa d’un
país.) 
Texbor, SL és una empresa familiar. És un indús-
tria manufacturera: s’importa matèria primera
de fora per manufacturar a Andorra, amb capi-
tal humà d’Andorra, i exportar a fora d’Andorra
el 95% o més de la seva producció de produc-
tes tècnics, de disseny per a la moda i recerca
de nous productes sol·licitats pels clients o
detectats pel nostre departament d’R+D. Tots
d’alt valor afegit amb origen de fabricació
Made in Andorra reconegut a l’altre costat de
les nostres fronteres.
Texbor, SL té com a filosofia que el present ja
és el passat i que és vital la planificació a cinc
anys i una visió dels possibles escenaris a deu
anys o més.
Un concepte popular a Texbor, SL és Fem la
feina ara que el demà no existeix.
TEXBOR S.L. exporta i ofereix els seus produc-
tes als 5 continents. www.texbor.com
- Per l’obertura econòmica de Texbor, SL, uti-
litzem la logística de transports des d’Andorra,
la gestió i serveis duaners del Govern d’Andor-
ra, sempre amb plena disposició a col·laborar
positivament amb nosaltres, igual que nosal-
tres amb ells, juntament amb el nostre saber
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fer i treball del capital humà i de l’equip de
Texbor, SL.
- L’obertura econòmica de Texbor, SL ha sigut
i és un procés optimista i continu, no estàtic ni
tancat, és un full de ruta dinàmic i amb visió de
futur i sempre en progressió en el temps.
- Des d’Andorra, és poden oferir a Andorra i a
fora d’Andorra productes i serveis de qualitat,
homologats internacionalment i de prestigi.
Per exemple: Texbor, SL exporta els seus  pro-
ductes amb el marcatge ‘CE’ conforme com-
pleixen i s’han fabricat segons les correspo-
nents normatives harmonitzades europees
CEN…, productes de qualitat de Texbor, SL
reconeguts i valorats internacionalment.
- Des d’Andorra, Texbor, SL ha participat i par-
ticipa en la redacció i elaboració de normes
CEN europees i UNE espanyoles, fem projec-
tes conjuntament amb laboratoris i universi-
tats europeus, formem part d’organismes
internacionals de normalització i d’associa-
cions empresarials europees (ex. Europa Textil
Tècnic ETT) i força més organitzacions, però
sempre amb el cartell de Made in Andorra.
- Des d’Andorra, Texbor, SL fabrica productes
altament tecnològics i d’elevat valor afegit per
a empreses multinacionals molt reconegudes,
com és per exemple l’empresa espanyola
Indra, que ja fa més de deu anys que són clients
Texbor, SL.
- Amb l’esdevenir del temps, les diverses
entitats financeres d’Andorra (els bancs)
també han  d’anar evolucionant per poder
oferir els productes que són d’ús normal a la
UE (tema de factoring, lísing, descompte de
lletres amb l’agilitat d’Europa, crèdits docu-
mentaris sense cost per a l’emissor (com es
pot trobar a l’exterior), i seguir compartint
els riscos amb la indústria i així anar evolu-
cionant i posant de la seva part els mitjans
necessaris, recursos financers i procediments
que faciliten a les empreses d’Andorra sortir
a l’exterior a fer negoci però des d’Andorra i
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que els beneficis es puguin quedar a Andor-
ra.
- Exemple d’obertura econòmica de Texbor,
SL.
Des de fa més de quatre anys venem per Inter-
net tots els nostres productes (tant a client que
són empreses com a particulars), facturem
totes les vendes des d’Andorra, amb tota la
logística de transport des d’Andorra, fem les
gestions duaneres des d’Andorra i enviem a
tots els països del món. Tot complint amb els
sistemes fiscals dels països receptors dels nos-
tres fabricats a Andorra.
És a dir, sense cap mena de dubte que les pos-
sibilitats a Andorra i des d’Andorra són nom-
broses, però cal un saber fer, i també el desig i
la tenacitat de voler-ho dur a terme…, tot i les
dificultats que es puguin presentar, que siguin
projectes de futur i no de curt termini, que siguin
estables i no basats en l’especulació, que hi hagi
la il·lusió pel projecte i per la feina ben feta, que
diversifiquin i donin valor afegit a l’economia

andorrana en benefici de persones, famílies i el capital humà que viu i resideix a Andorra.
Vull fer notar que un PIB industrial és bo i necessari. És un PIB que normalment és molt estable
i no ve influenciat ni per la climatologia ni pels fluxos turístics. Que suma al PIB tradicional del
país i que aquesta suma pot fer més estable l’economia.
Aquesta obertura econòmica a Andorra pot portar, de ben segur, a Texbor, SL la possibilitat de
fer més negocis tant quant a consultoria del nostre saber fer per part d’altres empreses que vul-
guin aprendre aquest camí i a la vegada, si el teixit industrial creix, a Texbor, SL li podrà ser més
planer el camí a seguir, ja que compartint i col·laborant amb el nou teixit industrial d’una manera
noble les possibilitats de futur han d’augmentar exponencialment.
Texbor, SL té  voluntat, il·lusió i ganes de compartir i fer créixer el nostre país, Andorra. 

Una reflexió interessant és la següent:
Al meu país –va dir Alícia– per anar d’un lloc a l’altre s’ha de caminar molt. 
Quin país més simple! –va dir la Reina–. Al nostre, has de córrer tot el que puguis només per
seguir al mateix lloc i si vols avançar, has de córrer el doble de ràpid.
Lewis Carroll (1832–1898), autor d’Alice’s Adventures in Wonderland, a Through the looking glass, capítol 2.

Josep Maria Masó i Marcet,
enginyer tèxtil i president de Texbor, SL


