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L’àrea econòmica especial 
Andorra-Pirineus

1- Manifest dels 300
Tres-centes persones significatives d´Andorra, de l´Alt Pirineu 
català, de l´Arièja i dels Pirineus Orientals s’hi han sumat.
És un fet molt notable, gens habitual.
En la vida de les persones, de les famílies, de les empreses i de les 
societats, arriba un moment en què cal posar les llums llargues. No 
n´hi ha prou amb les inèrcies i les mirades exclusivament cap a dins.
Arriba un moment en què cal plantejar-se un salt d’escala.
Tal com evoluciona el món, Andorra s´ha adonat que no pot viure 
aïllada del context, i ha encetat negociacions per a l´establiment 
d´un acord amb la UE que ens sembla indispensable.
Els signataris del Manifest posen a consideració dels negociadors 
d´un costat i l’altre de la taula un potent projecte de futur, basat en 
una clara simbiosi.
Com és sabut, Andorra és el pol demogràfic, econòmic i de serveis 
més important del Pirineu, però dol d´un territori petit que limita 
les seves possibilitats de desenvolupament.
D’altra part, Andorra està envoltada de valls pirinenques amb les 
quals ha mantingut al llarg de segles i mil·lennis una estretíssima 
relació, i que tenen una densitat de població més baixa i una 
menor renda per càpita, però que pertanyen a la Unió Europea.
Els signataris del Manifest suggereixen i demanen a les autoritats 
d´Andorra i de la UE la creació d´un ens singular: una àrea 
econòmica especial Andorra-Pirineus, en benefici dels 250.000 
habitants residents permanents.
Per què parlem de simbiosi? Perquè totes les parts, encara que 
diferenciades, amb aquesta associació o unió econòmica en 
resultarien beneficiades.
Andorra encetaria un ambiciós rol territorial com a pal de paller 
d´una extensa zona d´alta muntanya, de les més atractives del 
migdia d’Europa en història, paisatge, cultura i riquesa lingüística 
i mediambiental.
Un autèntic tresor.

Antoni Pol i Solé, 
arquitecte i urbanista

(Canillo)

Joan Ganyet i Solé, 
arquitecte i polític

(La Seu d´Urgell) 
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Només cal esmentar els parcs naturals, les estacions d´esquí i el patrimoni arquitectònic i 
monumental que encabeix.
No cal dir que, per la seva extensió, aquesta àrea es veuria en el mapa d´Europa i que, a més, 
tindria les més altes probabilitats de fer-se amb l´aval, a tot el món, de la marca Pirineus.
Els pirinencs veïns hi sortirien guanyant, fruit d´un nou impuls econòmic i social i d´un 
notabilíssim increment de la seva singularitat.
No es tracta, és clar, de plantejar en absolut cap canvi en l´estatus polític andorrà, ni de 
repartir l´actual riquesa, sinó de posar unes sòlides bases per magnificar la prosperitat 
general futura a curt, mitjà i llarg termini.

2- Un projecte col·lectiu
La proposta de creació de l´àrea econòmica especial Andorra-Pirineus (AEEAP) és el fruit 
de la necessitat de fer confluir les diferents vies de futur per als territoris pirinencs en una 
de concreta, de possible desenvolupament, en un món cada dia més globalitzat.
S’ha partit, inicialment, de visions des d´Andorra i de l´Alt Urgell provinents del món de 
l´arquitectura i l´urbanisme, fonamentades en dues trajectòries professionals diferents 
però complementàries i que durant els darrers quaranta anys s´han anat perfilant a través 
de diversos articles escrits en diferents mitjans de comunicació i que han anat confluint, 
a través de les idees exposades, en una mateixa visió final que ha possibilitat la trobada i 
l’establiment d’una via comuna de sortida.
I a la qual s’hi han anat afegint altres caps i altres veus.
Així els principals textos conjunts:
- que s’inicien el 24 de gener del 2017 (Andorra cap a Europa, amb el Pirineu);
- la ponència El futur d’Andorra i el seu entorn pirinenc en la Unió Europea presentada a 
la 30a Diada Andorrana de la SAC a la 49 Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent 
el 19 d’agost del 2017 dins del tema general Andorra i l’acord d’associació amb la Unió 
Europea;
- el Manifest per la creació d´una àrea econòmica especial Andorra-Pirineus elaborat el 
2018 amb més de 300 signants representatius dels territoris pirinencs implicats, en ocasió 
dels 25 anys de l´aprovació de l´acord trilateral Andorra-França-Espanya;
- la present ponència, L´àrea econòmica especial Andorra-Pirineus, presentada a les 17es 
Trobades Culturals Pirinenques el dia 28 de novembre a Andorra la Vella dins del tema 
general Aliances Territorials Pirinenques, organitzades per la SAC i tretze centres d’estudis 
o associacions culturals dels Pirineus.
El 1993, amb el reconeixement internacional d’Andorra com a estat de dret, es produeix 
una situació nova i excepcional fins llavors als Pirineus, que serà l´aparició d´un tercer estat, 
que passa de tenir la simple consideració de fet a la de dret.
Les possibilitats que aquest canvi ofereixen per al desenvolupament futur d´Andorra i el 
seu entorn són noves i extraordinàries, en comparació amb la situació precedent en què 
Andorra era considerada com a subjecte polític inclassificable i no independent, és a dir  
sense sobirania pròpia reconeguda.
Andorra passa a tenir la consideració de subjecte internacional de ple dret.
Certament l´AEEAP és un projecte col·lectiu del qual els sotasignats del Manifest només 
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som uns impulsors entre molts interessats i en el qual hi serà implicada properament tota 
la societat civil i pública de les àrees concernides.
Bona mostra en són els noms dels signants del Manifest, entre els quals, del costat andorrà, 
per exemple hi ha quatre ex-caps de govern i cinc ex-síndics generals.
Un projecte col·lectiu en el qual tot està per fer i tot és possible.
Ens consta que el Govern d´Andorra actual hi està treballant i preveu la necessitat de 
constituir el marc jurídic d´aquesta àrea econòmica especial Andorra-Pirineus per les noves 
possibilitats de desenvolupament que ofereix.
Cal, però, la implicació de tothom, perquè cadascú de nosaltres, des del nostre àmbit 
d´interès i coneixement, professional o personal, podem enriquir i concretar el projecte.
Ningú més ho pot fer per nosaltres i només units ho podrem fer, perquè el repte és major 
i requereix de tota la nostra força.

3- El món s´ha fet petit
L´evolució del món, en general, va en la direcció d´una continuada i major relació entre 
totes les seves parts, entre els territoris veïns, entre els estats, entre les empreses i entre 
les persones i alhora entre tots ells, barrejats.
Els avenços tecnològics, la mobilitat, les comunicacions, la disponibilitat d´energia, les 
aliances polítiques, l´economia global desenvolupada en els darrers cent anys estan 
conduint al fenomen de la mundialització generalitzada.
Una globalització en la qual el tot és present en les parts més petites i on les parts bateguen 
i se sincronitzen amb el tot o, altrament, decauen.
És a dir on el local adquireix un nou enfoc passant del tancament o aïllament total en si 
mateix, a una obertura total vers l´enfora més allunyat.
Però la globalització, ben entesa, comença amb els veïns. 
Ha de passar necessàriament pels veïns.
Ha de cobrir totes les escales territorials, si vol tenir la capacitat i la força de resistir, 
dins la nova dimensió global en la qual el món avui s´articula, que interpel·la i afecta 
contínuament, des de la globalitat fins a la particularitat més remota.
Aquest canvi dimensional es posa de manifest clarament amb Andorra.
Fins al tercer quart del segle xx el seu nivell màxim de relació internacional era amb els 
seus estats veïns, França i Espanya.
A partir de la fi del darrer quart del segle xx el nou topall de relacions esdevé la Unió 
Europea i la resta del món.
Aquest canvi es produeix, o el fa possible, l´assoliment de la condició d´Andorra d´estat de 
dret reconegut internacionalment després de la Constitució de 1993.
Aquest esdeveniment, que ha obert Andorra políticament al món, l´ha tancat o separat, 
contradictòriament més, en relació amb els seus veïns immediats, per l´adquisició plena 
de la seva condició d´Estat.
Aquesta anomalia, que es contradiu amb la tradició històrica mil·lenària andorrana, de 
profund i actiu bon veïnatge amb el seu entorn, o de complementarietat amb els territoris 
veïns, mereix ser corregida i recuperar aquest intens i peculiar veïnatge amb l´àrea 
econòmica especial Andorra-Pirineus.
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4- La globalització comença amb els veïns
El fenomen de la interacció entre els diferents territoris veïns, països, nacions, estats i 
imperis és molt antic i pot dir-se que ha existit des de sempre a una escala d’entorn 
continental.
Però a escala intercontinental i mundial s’ha anat accentuant els darrers segles fins a 
passar avui a ser un fet incorporat normal gràcies a les noves tecnologies de transport i 
comunicació.
Per a Andorra, l’entrada a l’ONU com a 184è estat, el 1993, va ser el moment oficial de la 
seva entrada a la globalització.
Si bé els lligams que se sol establir a escala internacional són essencials per a la 
supervivència política internacional, els vincles que cal teixir amb els territoris veïns són 
clau per al desenvolupament i la viabilitat econòmica i social.
Per tant els veïns, França i Espanya, han estat i són fonamentals.
I dins d´aquests, l´entorn territorial a 50 quilòmetres al voltant d´Andorra, esdevé crucial.
Ho ha estat històricament per la via de la complementarietat territorial.
Però en la globalització esdevé clau assolir una massa crítica en territori i població que 
pugui fer front als canvis globals que s´estan plantejant ja.
Es tracta de superar l´estatus de veïns i fronterers, i crear un estatus nou, que impliqui 
una equiparació en drets econòmics, establerts sobre una voluntat de compartir el 
desenvolupament i la prosperitat futures, creant un nou equilibri regional i uns nous 
lligams de cohesió i prosperitat compartida, per a encarar el futur amb més garanties.
L’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus aporta la solució.

5- La unió fa la força
La divisa nacional andorrana és curta i senzilla, però alhora clara.
Davant la petitesa i marginalitat, el medi muntanyenc i perifèric, el despoblament i les 
males comunicacions, no hi ha cap altre millor recurs que la unió.
La història n´està plena d´exemples.
Des del fer veïnat de cada casa del poble amb dues o tres més, per ajudar-se sense 
condicions i cegament en totes les activitats i esdeveniments de la vida, fins a la Constitució 
de 1993.
El cada cap un barret és una expressió només a l´abast dels que pensen ser poderosos i 
rics, o més que els altres, els que van sobrats per la vida...
Els avantatges econòmics que es poden obtenir per a Andorra, en passar d´una població 
o mercat interior de 80.000 a 250.000 habitants i d’un territori de 500 a 7.500 quilòmetres 
quadrats són molts més que el simple resultat quantitatiu de multiplicar per 3 o per 15.
El nivell de complexitat al qual es pot accedir per gestionar l’àrea econòmica especial 
Andorra-Pirineus pot obrir una sèrie de portes que avui no som capaços de poder imaginar.
El ventall de noves qualitats que es podran desenvolupar en la nova realitat i que permetrà 
establir l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus, AEEAP, degudament emmarcada dins 
la Unió Europea serà molt més ampli que el de les seves aportacions quantitatives.
Per exemple, la retenció de joves amb formacions diverses que avui no poden instal·lar-se 
als territoris pirinencs i han de marxar a fora.
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La millora de la cohesió dels territoris pirinencs a partir del projecte de l’AEEAP, permetrà 
alhora la irradiació al seu entorn d´una influència de desenvolupament positiu que, per 
efecte mirall, retornarà amb nou dinamisme i altres impactes positius dins l´àrea.

6- Retrobar un altre equilibri, el dels vasos comunicants
Per un costat, el desenvolupament andorrà dels darrers gairebé cent anys s´ha basat sobre 
la idea d´un creixement continu, sense límits i fonamentalment quantitatiu, ja que l´oferta 
que s´ha sabut proposar i la demanda que l´equilibrava se satisfeien mútuament i no 
només calia renovar i actualitzar-se mútuament per assolir la satisfacció d´ambdues parts.
Per un altre costat, el decreixement sofert en l’entorn pirinenc d’Andorra en els darrers 
cent anys ha provocat l’abandonament dels pobles fora de les carreteres generals, 
el despoblament de bona part del territori i una marginalitat creixent de tot el territori 
respecte a les grans zones urbanes de la plana on s´ha concentrat la major part de la 
població i que ha produït al Pirineu català una situació que es pot resumir en disposar del 
20% del territori de Catalunya i només un 1% de la seva població.
A la banda del Pirineu francès el cas és similar.
Si a partir de la segona meitat del segle xix es va enfonsar un dels principals pilars del 
model econòmic andorrà de l´època, el món del ferro i les fargues, i no s´hi va poder fer 
res per insuficiència de mitjans, de tot tipus, obrint un llarg període de pobresa i emigració 
que havia de durar prop d´un segle, al primer quart del segle xxi s’estan enfonsant altres 
pilars que cal reforçar o replantejar i complementar per evitar un nou daltabaix, i per sort 
existeixen mitjans per fer-ho.
Els reptes globals ja estan trucant a la porta, com el canvi climàtic, la contaminació de l´aire 
i de l´aigua (per emissions de CO2 o altres), la petjada ecològica, la no-sostenibilitat del 
creixement de l´economia de mercat lineal i no circular, la pandèmia i la seva incidència 
en la societat pirinenca, etc., i demanen estar preparats per actuar i fer-ho abans de que 
sigui massa tard.
La petjada ecològica andorrana ja ha superat estrictament el seu territori.
El model de desenvolupament per creixement en taca d´oli ja no és viable.
Cal emprar la via de la complementarietat, és a dir gestionar millor els recursos de què 
disposem en el conjunt dels territoris amb tots els veïns de proximitat per tal de repartir el 
desenvolupament pel sistema de vasos comunicants.
Avui Andorra, com a estat, té moltes més necessitats i no té sentit satisfer-les incorporant 
al seu territori estricte tot el que necessita, alhora que pot comptar amb un entorn amb el 
qual comparteix moltes semblances, tant en el pla físic com humà, una societat, un entorn 
natural, una cultura, una economia de serveis i uns objectius de desenvolupament molt 
semblants.
L’establiment d’una àrea econòmica especial Andorra-Pirineus ha de permetre reequilibrar 
els territoris cedint uns el seu excés de creixement i assumint els altres l´excedent però no 
de manera indiscriminada sinó concertada i complementària, tenint en compte voluntats, 
recursos i potencialitats de cadascú.
El desenvolupament i la transformació d´Andorra ha generat en el seu entorn una 
positiva i incipient influència de dinamització econòmica que, ben concertada i ampliada 
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per la via de la complementarietat lleial i ordenada ha de donar excel·lents resultats de 
desenvolupament econòmic i conseqüentment socials.
A ningú no li cal créixer desbocadament amb més població sinó recuperar la que ha perdut 
fins a aturar-se en el seu llindar òptim de desenvolupament, que sigui alhora reparador i 
qualitatiu i alhora que aporti cohesió puntual i general al conjunt dels territoris inclosos 
en l´AEEAP.
Amb un creixement poblacional estabilitzat, els equipaments i serveis necessaris també 
s´estabilitzen i permeten preveure les inversions necessàries i optimitzar els recursos, a 
més que aporten benestar al conjunt.

7- Musculatura econòmica
El món efectivament es fa cada cop més petit.
Al segle xxi ningú no pot viure aïllat sense interferències de tercers.
Fins i tot els països més petits han de competir amb altres països, en haver de ser presents 
en el mercat global on ens ha conduït l´economia total amb la producció, intercanvi i 
distribució de tots els serveis possibles i imaginables a nivell mundial. 
Ser presents al món, econòmicament, implica unes capacitats que a escala global 
l´economia del país encara no ha desenvolupat, tot i que algunes empreses fa anys que sí 
han assolit una presència internacional.
I, tot i que hi ha hagut altres empreses que ho han intentat, la majoria han hagut de 
retornar sense haver pogut assolir els objectius proposats.
La participació de l´espai econòmic europeu, que ha de permetre l´acord d´associació 
d´Andorra amb la UE, exigirà del teixit econòmic andorrà uns canvis i una adequació a 
unes regles de joc noves.
Per fer-ho i poder adquirir la musculatura necessària és convenient un període d´adaptació 
i d´adquisició d´experiència.
La creació d´una àrea econòmica especial Andorra-Pirineus, dins la qual, progressivament 
es permeti unes condicions especials d´activitat econòmica similars a les d´una plena 
integració han d´ajudar a assolir en el futur unes relacions de lliure intercanvi amb la UE 
gairebé plenes.
Un símil simple però clar és el de quan s´ensenya a fer un pastís als petits de casa; la pasta 
de base es va fent poc a poc, barrejant progressivament els ingredients diversos i no 
fent-ho tot de cop, per evitar malmetre la pasta i que s´agrumolli, no agafi la consistència 
necessària i no arribi a bona fi.

8- Els quatre nivells de relació europeus
Andorra participa avui, podríem dir esquemàticament, de quatre nivells de relació europea.
El primer nivell, el continental, el més elevat institucionalment, de relació directa amb la 
Unió Europea i amb la qual s´està negociant l’acord d’associació, després d´haver signat 
uns pocs acords, els més importants el duaner de 1990 i el de cooperació el 2005.
L´efecte sobre les persones i la societat andorrana d´aquests es pot dir que és indirecte 
i cau lluny dels ciutadans, en el pla econòmic (ajuts) com d´infraestructures (crèdits), tot i 
tenir un impacte econòmic.
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L´assumpció obligada de bona part del cabal jurídic europeu en diversos dominis, entre 
ells el financer, fa que els desavantatges es puguin veure avui superiors als avantatges, si 
no es va més enllà.
El segon nivell, l´estatal, és el de relació directa amb cadascun dels seus 27 estats membres.
Els més representatius dels quals són França i Espanya  en primer terme i després Portugal.
Històricament amb els dos primers s´ha tingut i es té una relació estreta en tots els nivells 
que van des de correus i ensenyament fins a infraestructures.
No obstant això, l´evolució d´Andorra i el seu reconeixement internacional com a estat han 
fet que les inversions pirinenques que interessen a Andorra esdevinguin cada cop més 
complexes i difícils d´aconseguir per insuficient disponibilitat de recursos.
El tercer nivell, el regional, és el de la relació amb la Comunitat de Treball dels Pirineus.
Si bé s´ha obtingut una millora de les relacions pirinenques regionals, dins dels tres estats 
durant els darrers 40 anys, Andorra encara només pot aportar recursos i no rebre´n, tot i 
poder participar en tots els programes del seu interès i participar-ne en diversos.
El quart nivell, el local, és el menys evolucionat, tot i ser el més antic i de proximitat.
Aquest és de tots els quatre el que més repercussió té sobre la vida de les persones i el 
seu dia a dia.
Fins avui no es troba jurídicament emmarcat de manera general en cap  figura, sinó tot 
el contrari, les relacions en aquest nivell s´han vist complicades per l´efecte frontera entre 
estats membres de la UE i un país tercer.
L’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus cobriria aquest buit o dèficit, alhora que 
simplificaria i enfortiria o donaria un gran i nou impuls a aquestes.
Si bé ja es funciona, de manera aïllada, en diferents aspectes administratius (transfronterers, 
residus, tractaments mèdics...), econòmics i socials, no es troba considerat globalment 
com una possibilitat per desenvolupar, segurament per la condició d´Andorra com a país 
tercer i genera en la frontera entre França i Espanya una anomalia dins la Unió Europea, 
com la que representen els altres microestats europeus.
Precisament l’AEEAP pot ser una bona solució a l´encaix d’aquestes anomalies dins de 
la UE per la seva vocació de millora de la vida dels ciutadans d´aquesta àrea de frontera 
entre tres estats, seguint els objectius de la UE de compartir i posar en comú recursos i 
projectes, per anar avançant plegats cap a noves realitats.

9- Un nou model d´ordenació territorial
El desenvolupament andorrà del segle xx i principis del xxi sembla tenir dues característiques 
bàsiques.
1- S´ha produït des d´un creixement expansiu en taca d´oli i quantitatiu.
2- S’ha limitat a l’interior d’Andorra.
La història sembla que dona una segona oportunitat i ensofereix-nos la possibilitat de 
canviar aquesta primera etapa en una segona.
3- D’un creixement qualitatiu, sostenible i equilibrat d’un costat. 
4- I en complementarietat amb l’entorn o de desenvolupament compartit, d’un altre.
La diferència amb els creixements urbans de la Seu d´Urgell o Puigcerdà, i fins i tot 
Tolosa del Llenguadoc, mostren que no han disposat l´ocasió d´una segona fase amb la 
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capacitat d´incidir en el seu entorn, o dit simplement de traspassar desenvolupament al 
seu entorn regional d´una manera estructurant i complementària, amb el qual es troba més 
íntimament relacionat.
Si Andorra disposa d´una segona oportunitat serà, sens dubte, gràcies a la seva condició 
d´estat reconegut internacionalment, fet que li permet una relació directa no només 
amb els dos estats veïns sinó i també amb la Unió Europea, cosa que li suposa poder 
singularitzar el seu posicionament territorial.
La constitució i desenvolupament de l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus 
ha de permetre dur a terme aquest nou model d´ordenació territorial basat en la 
complementarietat territorial, per la qual i de manera holística podríem dir cada part del 
territori a una escala diferent, es complementa amb el seu entorn immediat i assoleixen 
junts uns millors resultats i eficiència.
Sí que és cert que ens fem tots interdependents econòmics però aquest risc també és una 
oportunitat per ser més eficients, més equilibrats i més solidaris.
El funcionament de la Terra, en el pla natural, n´és la millor mostra, científicament avalada, 
des del seu conjunt com a planeta fins a la seva més petita part.
Totes les espècies es troben relacionades entre si i amb el medi.

10- Una qüestió també de sobirania
Tot evoluciona amb el temps, és una llei natural i, per tant, tot el que succeeix dins la 
natura, encara que sigui intangible, com el concepte de sobirania, igualment.
Cap concepte, ni idea, ni fet és perenne.
La història ens ho mostra contínuament.
Pensar o creure que l´estatus andorrà, per tenir mil anys a sobre, té garantit el proper 
mil·lenni, sobretot després del 1993, en haver estat reconegut internacionalment com a 
estat de dret, és una banalitat i fins i tot una temeritat.
Res no esdevé més incert quan més ferm se sent, fonamentant-se sobre certeses.
La ironia de la vida, que no és altra cosa que el seu esdevenir cíclic, per naturalesa 
intrínseca de tota realitat viva, i que fa que tot el que avui és a dalt demà sigui a baix i 
viceversa, i així indefinidament, ens ho confirma.
Per tant si no es fa res i es creu que tot es mantindrà igual, no serà per la condició cíclica 
esmentada.
Així doncs, el concepte de sobirania, en general, està condemnat també a variar en el 
temps.
El tancament d’Andorra en si mateixa té aquest gran perill.
La condició d´independència i reconeixement internacional acceptats avui no han de ser-
ho necessàriament demà, en un marc evolutiu i globalitzador, a més a més accelerat.
I la condició d´intangibilitat del concepte, en no poder ser sostingut per la força o la 
grandària, ens fa doblement vulnerables.
Però sí que podem i hem de recolzar-nos sobre un dels punts forts que tenim, i és la nostra 
implantació en els límits entre dos grans estats.
Aquesta especificitat, que ens diferencia clarament dels altres microestats, és la que cal 
enfortir.
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I el millor per fer-ho és lligant-nos més amb els dos territoris veïns,  al nord i  al sud,  és a 
dir construir un nou intangible, l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus, a cavall dels 
tres estats, en l’àmbit econòmic, que reforci, connecti, interaccioni, cohesioni i equilibri les 
tres poblacions i territoris implicats alhora, oferint-los unes millors alternatives de vida, en 
un entorn que sempre serà difícil i marginal, en ser perifèric i d´alta muntanya, però que 
si s´uneix i suma els seus recursos i potencialitats, encara que siguin limitats i precisament 
per això, podrà enfocar millor el temps a venir.
Quedar-se sols, gestionant els propis però escassos recursos, debilita les possibilitats 
de sobirania futura perquè d´aquí a cinquanta anys, tot i poder ser més rics, quedar-se  
aïllats en un món que no para d´unir-se, és anar cap a un suïcidi polític, ja que es podrà 
fàcilment justificar el marginar, condicionar  o simplement  eliminar com a subjectes polítics 
independents, en un món totalment interdependent.
Si Andorra es compenetra econòmicament de manera excel·lent amb tot el seu entorn, no 
només no serà eliminada sinó que serà potenciada per interès propi dels veïns a continuar 
preservant i desenvolupant un model de gestió regional de complementarietat territorial 
econòmica d´èxit i que afavoreix totes les parts implicades.

11- El nou paper dels microestats
Històricament els microestats poden considerar-se singularitats produïdes a recer dels 
grans esdeveniments de la història dels territoris veïns i de  posicionaments marginals, 
que han sorgit després de processos llargs i complexos, en els quals tota una sèrie de fets 
barrejats d´atzar i de  voluntats polítiques els han configurat i permès arribar a la situació 
actual.
La situació geopolítica de la major part dels microestats, després del seu reconeixement 
internacional, els ha permès de destacar clarament respecte dels territoris del seu entorn 
que han quedat sovint, per dinàmiques pròpies dels estats en els quals es troben, en 
posició de marginalitat geogràfica i econòmica.
I han incorporat problemes en el seu desenvolupament com despoblació, abandonament 
de pobles, crisi econòmica, pèrdua de serveis i manca d’infraestructures, que han arribat 
a esdevenir crònics.
Però, en el passat, per la via de la complementarietat econòmica, aquests territoris 
han estat suport de molts dels microestats actuals, que per raons de la seva petitesa 
i posicionament, passaven una situació de dependència econòmica dels veïns, que en 
alguns casos ha durat molts segles.
En un món cada vegada més globalitzat, els microestats europeus, tot respectant la seva 
identitat nacional i per interès regional i de supervivència pròpia futura i un millor encaix en 
el continent europeu i la Unió Europea,  han de comprometre’s amb el desenvolupament 
del seu entorn i  han de convertir-se en motors de reequilibri territorial.
Han de coresponsabilitzar-se, amb els estats veïns, de l´equilibri i la sostenibilitat econòmica 
regional i la petjada ecològica del conjunt.
Per la via de la complementarietat econòmica han de participar activament a la conformació 
i assoliment de la sostenibilitat econòmica  d´un territori ampli al seu entorn, el configurat 
inicialment per aquells amb els quals han existit  relacions històriques des de sempre.
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Cal preveure, doncs, tenint en compte les diferents realitats, però de comú acord, els 
mecanismes polític-administratius que ho facin possible en benefici de totes les  parts.
En el cas d’Andorra la creació de l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus és la via que 
permetrà assolir aquests objectius.

12- Un nou llindar de progrés econòmic
La transició de la vella a la nova Andorra que, en el pla institucional i polític, es pot dir que va 
passar entre 1866 (Nova Reforma) i 1993 (Constitució), també va suposar la transformació 
econòmica del país, amb uns anys preliminars previs, d´intents fallits d´atorgament de 
concessions d´explotacions diverses i que van començar el 1838, amb una concessió del 
comú d´Encamp per unes mines de ferro i plom, i van arribar fins al 1929, amb la concessió 
del Consell General a Fhasa per a l´electrificació i construcció de carreteres per tot el país.
Avui el model econòmic desenvolupat des del 1929 es troba en crisi estructural pròpia, 
per esgotament del model, i conjuntural, per necessitat d´adaptació a una nova conjuntura 
mundial en els sectors que n’han estat fins fa poc els pilars, comerç, finances i turisme.
La rapidesa amb què es produeixen els canvis i la globalització de l´economia, que ha 
unificat el món en un sol mercat, exigeixen una flexibilitat i rapidesa d´adaptació superiors 
als aplicats fins avui i, sobretot, la incorporació d´un grau de complexitat molt superior en 
la correcta anàlisi dels mateixos.
Andorra es troba en un impàs i moment de canvi obligat i indefugible.
Ha d’accedir a un graó, llindar o nivell superior de desenvolupament que li permeti 
diversificar la seva economia i ser menys dependent de l’exterior i alhora un nou model 
d´ordenació del territori que li permeti desenvolupar-se sense consumir-lo.
L’entorn pirinenc es troba igualment en un moment clau en què ha de trobar l’aturador 
al despoblament del territori i l’abandonament dels pobles i un model d´ordenació del 
seu territori que li garanteixi un dinamisme propi més enllà de la seva terciarització i 
dependència de les zones urbanes de la plana.
Tothom és conscient que per fer aquests canvis, convenients a engegar-los amb la màxima 
brevetat, calen uns recursos econòmics i un marc jurídic nous, en el cas andorrà, que les 
estructures actuals i  la posició aïllada actual no permeten.
L’acord d’associació amb la Unió Europea ha de facilitar disposar del nou marc jurídic 
general a escala europea que permeti una decidida i segura obertura econòmica del país 
a l´exterior per captar les inversions i l´accés als crèdits necessaris per a una adequada 
transformació,  però també pot aconseguir una consolidació i  el reforçament de les 
capacitats i les estructures interiors si s´obté l´establiment de l’àrea econòmica especial 
Andorra-Pirineus i el seu reconeixement dins d´aquest i així poder obrir altres vies de 
finançament o donar més sentit i facilitar les anteriors, en implicar, en els  projectes que 
afectin l´àrea, dos ciutadans de la Unió Europea per cada  andorrà.
En símil casteller, per a fer un castell de 5 nivells calen unes dues-centes persones a la base 
mentre que per a fer-ne un de 9 nivells en calen quatre-centes.
Si Andorra vol poder assolir graus de desenvolupament més alts (de més complexitat i 
alhora qualitat) li cal una base més àmplia (territorial, poblacional i també intangible).
L’AEEAP l’hi pot permetre.
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13- Avantatges
La creació d´una àrea econòmica especial Andorra-Pirineus, dins del marc de l’acord 
d’associació amb la Unió Europea  comportarà beneficis per a totes les parts compromeses.
En general i del conjunt:
1- Millora i dinamització de l´economia andorrana versus la del seu entorn pirinenc i 
viceversa. per l´ordenació, racionalització, optimització i estalvi de recursos que comportarà 
l´AEEAP  i l´assoliment d´una plena i real complementarietat.
2- Obtenció de recursos econòmics dels tres estats i de la Unió Europea, per als projectes 
conjunts de desenvolupament i equilibri de l´àrea.
3- Participació d´un mercat econòmic interior, immediat i en condicions especials, de 
250.000 habitants i 7.500 km2.
4- Lliure circulació a efectes laborals, per a tots els residents dins de l’àrea que compleixin 
uns determinats requisits.
5- Lliure actuació d´empreses dins l’àrea, d’empreses radicades en la mateixa àrea que 
compleixin uns determinats requisits.
6- Lliure accés a tots els serveis, infraestructures i equipaments de l’àrea per als residents 
(hospitalaris, educatius, esportius, lúdics i de lleure...).
7- Nou model d’ordenació territorial basat en la complementarietat, sostenibilitat i equilibri 
dins l’àrea i cadascuna de les seves parts.
8- Participar en un ens supraterritorial en l’àmbit de l’àrea, en la presa de decisions de 
planejament territorial i econòmic afectant al conjunt de territoris.
9- Preveure amb els veïns les respostes o preparació dels recursos per a fer front conjunt 
als reptes de la globalització, del canvi climàtic, de les pandèmies, dels riscos naturals, 
etc.
10- Participar en el desenvolupament conjunt d’un territori d’alta muntanya europea per 
fer-hi convergir la sostenibilitat natural i econòmica, l´equilibri territorial, la preservació del 
patrimoni cultural, la bellesa i harmonia natural, el benestar i la qualitat de vida dels seus 
habitants.
11- Fer compatible l’afirmació i preservació de les identitats territorials respectives, amb el 
compromís de desenvolupament equilibrat del conjunt pirinenc implicat.
12- Accés a una nova escala territorial, local i de proximitat, que potenciarà cada part i les 
farà més visibles internacionalment a partir del conjunt.
13- Disposar de més credibilitat i força per liderar la marca Pirineus al món.
14- Oferir a les societats respectives més oportunitats de treball i desenvolupament 
professional i empresarial i concretament més alternatives que les actuals per als joves i 
així poder-se quedar en els  territoris respectius i no haver d´emigrar.
15- ...

14- La importància d´una frase
L´any 1981, Santiago Gómez Reino, alt funcionari del Consell d’Europa, tornant d´una 
reunió a Suïssa de la Comunitat de Treball de les Regions Alpines, va contactar Joan 
Ganyet, aleshores diputat al Parlament de Catalunya i tinent d’alcalde de l’ajuntament 
de la Seu d’Urgell, per dir-li que entre les conclusions s’hi havia inclòs la següent: “Cal 
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estendre l´experiència de cooperació transfronterera de la Comunitat de Treball de les 
Regions Alpines a altres àrees muntanyenques d´Europa, en especial als Pirineus.” 
En aquell moment no hi havia cap instància institucional que relacionés les regions 
pirinenques franceses (Aquitània, Migdia-Pirineus, Llenguadoc-Rosselló) amb les seves 
homòlogues espanyoles (Catalunya, Aragó, Navarra, Euskadi).
Joan Ganyet va entrevistar-se amb el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que va copsar 
la importància del tema, i va decidir-se convocar la primera reunió del que esdevindria la 
Comunitat de Treball dels Pirineus a la Seu d’Urgell (a l’hotel El Castell). 
Jordi Pujol hi va convidar tots els presidents de les regions pirinenques franceses i 
espanyoles, que van assistir-hi.
La presidència va recaure en el polític alemany Karl Ahrens.
Com que abans de l´aprovació de la Constitució andorrana no era clar l´estatus internacional 
del país (no era regió, no era encara estat reconegut internacionalment), no hi van ser 
convocades les autoritats andorranes.
Joan Ganyet va suggerir a l’aleshores cap de Govern d´Andorra Josep Pintat que sol·licités 
prop del president Pujol la presència andorrana en aquella reunió fundacional. 
Així es va fer.
A vegades una frase d’un acord pot desencadenar un rosari de conseqüències. Aquell 
punt de les conclusions de la reunió de la Comunitat de Treball de les Regions Alpines va 
cristal·litzar en la creació de la Comunitat de Treball dels Pirineus.
Estem convençuts que una referència, al més àmplia i explícita possible, en el futur 
acord d’associació Andorra-Unió Europea, de la conveniència i l´establiment d´una àrea 
econòmica especial Andorra-Pirineus, podria ser també decisiva.

15- L’acord d’associació Andorra-Unió Europea, ‘win-win’?
L’acord duaner amb la Unió Europea, signat el 1990, es va saber plantejar, negociar i 
desenvolupar de tal manera que els seus bons resultats han arribat fins avui i van permetre 
assolir la Constitució, havent prèviament encaixat les relacions  econòmiques amb l´entorn.
L´acord de cooperació amb la Unió Europea, signat el 2005, tot i estar ben plantejat, no 
s´ha desenvolupat a la pràctica, i si bé serveix avui com a precedent per a nous acords és 
alhora un referent del que cal evitar.
L’acord d’associació amb la Unió Europea, en vies de negociació, ofereix una oportunitat 
històrica per enfocar el futur amb unes noves bases de relació econòmica amb el nostre 
entorn, en accedir als avantatges del mercat interior europeu, d’uns 500 milions de 
persones.
El repte és gran però l´oportunitat d´obtenir certs avantatges és única si s´encerta a crear 
el nou marc jurídic que ha de permetre el desenvolupament econòmic de l´Andorra de 
futur, per als propers cent anys.
Avantatges per a Andorra que també han de comportar avantatges per a la Unió Europea, 
si el marc de noves relacions que s´estableix es fa cercant, a part del ja positiu encaix del 
microestat andorrà dins la Unió Europea, una prosperitat compartida per a ambdues parts.
Esdevé essencial, però, enfocar l´acord, en aquesta ocasió, no només en un pla general 
sinó també a en l’àmbit regional i local i poder encaixar bé Andorra en la Unió Europea 
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econòmicament i territorialment, d’un costat, i preparar-la per a la nova escala dimensional 
que suposa la globalització, d’un altre.
Podem imaginar dos escenaris per a la negociació de l’acord d’associació Andorra-Unió 
Europea. 
En l´escenari A la part andorrana legítimament, i com és la seva obligació, defensa la 
preservació d´algunes peculiaritats de l´economia del petit país pirinenc enfront del 
gegant comunitari (l´exemple més evident és el tabac); en l´escenari B, a més de la defensa 
de les peculiaritats andorranes, els negociadors andorrans posen sobre la taula la ferma 
voluntat de contribuir, des de les seves possibilitats, a la construcció d´Europa i per fer-ho, 
ofereixen un projecte imaginatiu de cooperació avançada amb els seus més propers veïns 
comunitaris: la creació de l’àrea econòmica especial Andorra-Pirineus. 
De manera immediata, l’atmosfera de la taula negociadora canviaria, ja que les dues parts 
veurien un horitzó win-win a curt i mitjà termini: Andorra i la UE hi sortirien guanyant. 
Andorra adoptaria un rol actiu participant en el desenvolupament socioeconòmic d´una 
zona d´alta muntanya comunitària, alhora que amb el salt d´escala poblacional i geogràfic 
podria fer front amb una dimensió adequada als grans reptes de futur (sanitaris, econòmics, 
urbanístics, mediambientals...) que té plantejats.




