
7La marca Pirineus

S A L U T A C I Ó

A l’hora de redactar aquesta breu introducció, vaig demanar
a l’Àngels Mach si em podia fer arribar la transcripció de les
meves paraules de benvinguda pronunciades al principi de
les jornades.
Llavors feia referència al fet que l’any anterior havia tingut el
plaer de ser convidat a unes jornades organitzades per la
SAC que giraven sobre el tema de la mida de l’Estat. Deia
que la tria del tema no podia haver estat més oportuna, ja
que el debat sobre el rol de l’Estat en l’economia ha estat
omnipresent. 
Doncs el debat sobre el model de turisme també és avui un
dels temes de referència. I és normal tenint en compte que
el turisme representa la base de la nostra economia. Durant
la primera meitat del 2012, des del Govern hem endegat
una de les reformes més importants dels darrers temps: la
de l’obertura econòmica. Obertura al capital estranger,
ampliació de drets econòmics dels residents, en definitiva
un nou marc legal pensat per posar Andorra en situació de
competir. En paral·lel, convençuts que el canvi del marc legal
és una condició necessaria però no suficient per assegurar
aquesta competitivitat, hem iniciat un treball de camp impor-
tant, amb l’ADI i la col·laboració de Monitor Group, per aju-
dar, més enllà de la necessària diversificació econòmica, a
fer realitat un salt qualitatiu de la nostra oferta turística i
comercial, en alineament amb el concepte d’obertura econò-
mica.
Per tant, parlar de reflexió i d’iniciatives al voltant del turis-
me a Andorra, en aquest moment, és certament rellevant. 
Com també ho és fer-ho en clau pirinenca. Des d’Andorra
hem d’estar oberts a utilitzar aquesta palanca quan es pot
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revelar més efectiva. Andorra sempre ha participat d’iniciatives transpirinenques,
i la perspectiva d’assumir la presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus a
partir de l’any vinent dóna més rellevància si cal a aquesta dimensió.
Només em queda agrair als organitzadors i participants de les jornades la qualitat
de la seva feina i la seva implicació. I als lectors, el vostre interès.
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