
 

1 

 

Senyor cap de Govern, 

 

Autoritats, 

 

Senyores i senyors, 

 

En nom de la Confederació Empresarial Andorrana us dono la benvinguda a la gala 

dels Premis CEA 2022. 

 

Avui diverses empreses, entitats i persones marxaran d’aquí havent rebut un 

reconeixement per una llarga trajectòria empresarial,        per la projecció 

internacional del seu negoci,           per haver apostat per la sostenibilitat, la 

innovació,   la inclusió,    la igualtat o el talent sènior o pel repte que suposa aixecar 

cada dia la persiana d’una microempresa;       també dues persones tornaran a casa 

seva amb el reconeixement de l’empresariat per haver estat pioners i haver ajudat a 

posar les bases del progrés econòmic i social del país o per haver projectat al món la 

Marca Andorra. 

 

Alguns seran premiats, altres seran finalistes, molts altres ja han estat reconeguts en 

el passat o ho seran en el futur. 

 

Però més enllà de cada cas concret, el que avui reconeixem -el que avui celebrem- 

és la contribució de les empreses al progrés de la societat i a la construcció d’una 

Andorra millor. 

 

En els últims anys tothom parla de responsabilitat social corporativa.  

Abans no en dèiem així -de fet, potser ni tan sols li havíem posat un nom- però la 

responsabilitat social està en l’ADN de les empreses d’aquest país.  

 

Perquè, ¿com s’explicaria el gran creixement demogràfic d’Andorra durant els 

últims 70 anys sense la contribució de l’empresa?        

¿Com s’entendria que Andorra hagi evolucionat tan ràpid, passant a ser una societat 

multicultural amb uns índex de cohesió social i de convivència envejables, sense la 

contribució de centenars i centenars d’empreses?         

Perquè és en el món de l’empresa -el món del treball- on les persones es relacionen, 

on són acollides, on s’integren i on desenvolupen la seva habilitat i el seu talent. 
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Les empreses andorranes sempre hem estat al capdavant de la modernització 

econòmica i social del país i hi volem seguir estant. 

 

Aquesta és la raó de ser de la Confederació Empresarial Andorrana: Des de la 

defensa dels interessos de l’empresariat contribuïm -de manera fonamental- a la 

construcció de l’interès general. 

                                                     

 

L’exemple més clar el trobaríem en el diàleg econòmic i social.  

 

Al llarg dels últims dos anys hem viscut canvis importants: Abans, el diàleg entre 

patronals i sindicats es feia de manera informal, però des de fa dos anys disposem de 

l’instrument adequat: El Consell Econòmic i Social, una institució a la qual hem de 

saber treure tot el suc que pot arribar a tenir. 

 

En un futur proper caldrà fer evolucionar el C. E. S, per tal que sigui un òrgan 

plenament independent, integrat per patronal, sindicats i tercer sector; sense la 

presència de membres del Govern. 

 

El diàleg econòmic i social implica escoltar, negociar, intentar consensuar... però 

sense renunciar als principis, valors i conviccions pròpies.  

 

En molts àmbits, la plena entesa entre organitzacions sindicals i organitzacions 

empresarials serà difícil. 

 

 Ho hem vist, recentment, en la Comissió Especial de reforma del sistema de 

pensions.  

La CEA defensa una reforma de la CASS que exigeix esforços de totes les parts 

implicades -empreses, treballadors i Govern- i que té per objectiu fer sostenible el 

sistema de pensions, sense desequilibrar encara més el sistema sanitari.             

I els sindicats defensen un model diferent que té com a conseqüència lògica un 

increment notable de la fiscalitat. 

 

Al llarg de lú’ltima dècada el teixit productiu del país ha fet un gran esforç 

d’adaptació amb la posada en marxa d’un nou model fiscal.  

Tant la introducció de la imposició directa com la reforma global de la imposició 

indirecta han estat un repte per a les empreses.  
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I la CEA aposta de manera clara i decidida per mantenir un model fiscal simple, 

senzill i de tipus moderats. 

 

Diversificar l’economia, atreure i retenir talent, incentivar l’emprenedoria i la 

innovació... tots aquests grans reptes que tenim com a país necessiten d’una fiscalitat 

competitiva.   

No és una condició suficient, però sí necessària.  

Així ho hem defensat en la reforma de l’impost de societats que està duent a terme 

el Ministeri de Finances i ho seguirem defensant en el futur cada cop que el model 

tributari es posi a debat. 

 

 

                                                        

Costa molt internacionalitzar i diversificar una economia madura com la nostra. 

  La represa de les xifres d’inversió estrangera després de la pandèmia i l’augment 

del nombre de residents internacionals -amb un èmfasi especial en els anomenats 

nòmades digitals- demostren que anem per bon camí, però que a la vegada som 

fràgils.              

Des de la nostra participació al consell d’administració de l’ADI , la CEA ha donat 

suport i ha contribuït a l’arribada de la multinacional Grífols al país i al seguiment 

de programes de suport a les empreses locals -com el programa Growth- per abordar 

amb garanties els reptes de creixement i expansió en un mercat global. 

 

I ja per acabar, senyor cap de Govern, una altra de les grans qüestions que ens 

ocupen, com a país, i en les quals l’empresariat vol ser escoltat és la negociació de 

l’acord d’associació amb la Unió Europea.  

Les diferents reunions que la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus ha mantingut amb 

els agents econòmics i socials han estat profitoses per entendre el detall i el 

contingut de la negociació, així com per contribuir a definir la posició negociadora 

d’Andorra. 

 

Entenem que es negocia ara una qüestió cabdal: la lliure circulació de persones i les 

implicacions que això té per al nostre mercat de treball i el nostre model de 

protecció social.  

I aquí cal claredat i fermesa: Per explicar que Andorra -ho deia al principi- no ha 

estat mai un país tancat a la immigració, especialment a la provinent dels països 

membres de la Unió Europea.  
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Claredat i fermesa per defensar que la vinculació entre residència i treball -o, en un 

sentit més ampli, entre residència i activitat econòmica- és la clau de volta que 

garanteix el progrés de les empreses i les famílies, moltes de les quals integrades per 

ciutadans comunitaris.  

I claredat i fermesa per combatre alguns tòpics injustos, com el que pretén presentar 

Andorra com un desert social on les empreses ho poden tot i els treballadors estan 

indefensos.            Res més lluny de la realitat. 

 

Tot és millorable, és clar, però el nostre mercat de treball i el nostre sistema de 

protecció social són perfectament acceptables des d’una perspectiva europea. 

 

En aquesta claredat i en aquesta fermesa, senyor cap de Govern, podeu comptar amb 

el suport de la Confederació Empresarial Andorrana. 

 

I podem citar dos exemples recents i concrets: Durant la pandèmia i el confinament 

estricte la CEA va demanar posar en marxa la implementació de les suspensions 

temporals de contracte -els anomenats ERTOS- que han permès salvar milers de 

llocs de treball al nostre país.  

 

Es va fer amb una aportació a fons perdut de les empreses i amb una gran aportació 

-és cert- per part del Govern;     però els diners del Govern, al capdavall, són diners 

dels contribuents i també acaben sortint del teixit productiu del país. 

 

Però el que és important remarcar -de cara als nostre veïns europeus- és que 

Andorra i l’empresariat andorrà van tenir una actitud responsable cap als seus 

treballadors. I que, per tant, certs tòpics són -com deia abans- falsos i injustos. 

 

Un exemple encara més recent el tenim amb la decisió adoptada aquest any -també 

a instàncies de l’empresariat- de prorrogar les quotes de temporada del sector 

turístic durant l’estiu i d’enllaçar-les amb les de l’hivern vinent. 

 A efectes pràctics això es tradueix en una menor temporalitat i en una major 

fidelització de les plantilles. 

 

Més enllà de la dimensió social d’aquestes mesures que ha demanat la CEA, també 

hi ha una dimensió econòmica: Sense el mecanisme dels ERTOS i sense mesures que 

ajudin -i encara en calen més- a pal·liar la manca de mà d’obra, avui seria impossible 

parlar d’una recuperació post-pandèmia i d’un creixement que s’espera del 4,5 % 
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del PIB aquest any, amb una possible revisió a l’alça de gairebé 2 punts, segons les 

previsions que va fer públiques ahir el Fons Monetari Internacional  

 

La veu i l’opinió de la CEA pot agradar més o menys; però és una veu sincera i és 

una veu lliure.  

Perquè les organitzacions empresarials i els socis individuals que formen la 

Confederació ho fan amb total llibertat.  

De fet, l’afiliació o és voluntària o no és afiliació. I la CEA es nodreix exclusivament 

de les aportacions dels seus socis, dels seus patrocinadors i dels seus espònsors. 

 

Això no sempre és fàcil. Però la independència té un cost i estem encantats 

d’assumir-lo. 

 

Acabo agraint a tots els presents que avui ens acompanyeu aquí.   Felicitant, a tots 

els que han arribat a la final dels premis.  

Agraint a tots els patrocinadors d’aquesta gala, especialment al nostre partner 

principal, Crèdit Andorrà.  

I reconeixent la bona feina de l’empresa organitzadora,   de l’equip de la CEA i     dels 

membres del jurat en tot aquest procés. 

 

Moltes gràcies i gaudiu d’aquesta festa de les empreses d’Andorra. 
 


