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Tant als autònoms com als em-
prenedors se’ls ha de reconèixer la 
valentia de crear nous negocis en 
els temps que corren. Molts d’ells 
emprenen aquesta aventura amb 
la il·lusió i el respecte de crear al-
guna cosa nova per un mateix –i 
qui sap si més endavant incorpo-
raran nova gent a l’equip–, ja sigui 
en una branca de negoci nova o 
reinventant-ne una que ja exis-
teix, sense oblidar que molts d’ells 
arrisquen el seu patrimoni o s’en-
deuten per tal de tirar endavant el 
seu nou negoci.

Els que ho han fet sabran de 
sobres que difícil que pot arribar a 
ser fer tots els tràmits que avui dia 
sol·licita l’administració pública 
per a un nou comerç. D’igual ma-
nera sabem prou bé les traves que 
ens trobem avui dia per a coses 

tan simples com obrir un compte 
en una entitat bancària, sol·licitar 
una línia de crèdit, TPV…

Anem per passos i imaginem 
que finalment, i després de dedicar 
més temps a la burocràcia que a 
crear el nostre pla de negoci, acon-
seguim obrir el negoci. Comencem 
per les despeses fixes: local, llum, 
telèfon, fibra òptica, impostos, 
declaracions de comptes, importa-
cions des de fora, impostos comu-
nals, manteniment d’extintors... 
Res, quatre ximpleries!! Si després 
d’això ens queda algun cèntim 
d’euro que no sigui d’Andorra –es 
veu que aquests es cotitzen a l’al-
ça–, mirarem de contractar una 
persona per tal d’intentar cobrir 
horaris, vacances, etc.

Un cop arribats a aquest punt, 
sembla que no és gens fàcil mun-

tar un negoci, oi? Espereu un 
moment, m’he oblidat una cosa 
important. Em sabríeu dir què? 
Sí, efectivament, la CASS. Amb 
prou feines hem aconseguit obrir 
la persiana que ells pel seu compte 
ja preveuen un sou fix de ni més ni 
menys 2.041,35 euros, i en base a 
això haurem de cotitzar 449,1 eu-
ros mensuals. Veus que bé va l’eco-
nomia del país.

Si a final de mes, després 
d’haver pagat proveïdors, 
treballador/s, lloguers i altres des-
peses, et sobren 500 euros, tran-
quil, que hauràs de pagar el peat-
ge de 449,10 euros a la CASS. El 
Govern diu que no entén la queixa 
perquè pots sol·licitar deduccions 
per emprenedor. Posem per cas 
que t’ho redueixen a la meitat, 
a 224,55 euros. És clar que amb 

275,45 euros es pot viure tranquil-
lament, oi?

Només puc entendre que notí-
cies com la pujada als autònoms o 
com la d’apujar les cotitzacions en 
12 punts responen al cacau comp-
table que tenen a la CASS, que 
lluny de fer una profunda revisió 
de la seva gestió –un cop més l’úni-
ca sortida que hi troben és fer que 
es pagui més– o mirar de posar un 
llindar a les retribucions opten per 
seguir obviant el problema. “Ara 
no toca, que els votants d’aquest 
Govern es podrien emprenyar.”

L’altre dia a les xarxes vaig plan-
tejar la següent qüestió. Si seguim 
amb aquest ritme, penalitzant 
els empresaris i emprenedors del 
país, segurament el que aconse-
guirem és que un percentatge ele-
vat opti per tancar el seu negoci, 

i la pregunta és: si tanca el 30%, 
40% o 50% del sector d’empresa 
privada, què en farem de l’empre-
sa pública?

Cal recordar que l’estructura de 
les nostres institucions públiques 
es manté bàsicament amb els im-
postos que recapten, principal-
ment en el sector privat. Si com 
a país no comencem a facilitar la 
generació de nous negocis –i amb 
això no em refereixo a subvenci-
ons públiques, sinó a eliminar part 
de burocratització per a la creació 
d’aquests– o a establir criteris 
més realistes respecte a les recap-
tacions via impostos; si obliguem 
a fer que els empresaris dediquin 
més temps a gestionar paperassa 
per a les nostres institucions que a 
gestionar el seu negoci, certament 
estaran condemnats, i juntament 
amb aquests, sens dubte, també 
ho estaran les institucions, que es 
veuran obligades a fer retallades.

El congrés mundial d’agents 
immobiliaris Fiabci (Federació 
Internacional de Professions Im-
mobiliàries) se celebrarà al Cen-
tre de Congressos d’Andorra la 
Vella el proper mes de maig. Hem 
d’agrair a Fiabci Andorra que or-
ganitzi i aculli aquest importan-
tíssim congrés internacional. 

Visitant la web de l’esdeveni-
ment, ens ha sobtat trobar una 
entrevista a la senyora Conxita 
Marsol, cònsol de la parròquia 
que acollirà el congrés, a l’equi-
pament comunal de la plaça del 
Poble. Tot ben normal, si no fos 
que ella és la responsable comu-
nal que vol tancar el Centre de 
Congressos de la capital, també 
nacional en no existir al nostre 
país cap altre equipament prepa-
rat per a aquesta finalitat.

En la dita entrevista la man-
datària comunal es vanagloria 
que Andorra la Vella té les quali-
tats ideals per a aquest tipus de 
reunions. Afirma que és el destí 
ideal per acollir congressos im-
portants. Elogia la curta distàn-
cia entre el Centre de Congressos 
i els hotels on es poden hostatjar 
els congressistes.

Assegura que Andorra la Vella 
vol posicionar-se com a destí des-

tacat per acollir congressos, així 
que treballa per aconseguir reco-
neixement com a destí congres-
sual d’alt nivell. Per acabar, rema-
ta les seves declaracions amb un 
rotund “És molt important que 
ens situem al mapa internacional 
dels centres de congressos i ciu-

tats turístiques del món”.
Davant aquest fet, nosaltres, 

com de ben segur molts veïns i 
veïnes d’Andorra la Vella, hem de 
manifestar el nostre desconcert. 
La cònsol vol tancar el Centre de 
Congressos de la plaça del Poble, 
privatitzant-lo per fer-hi el ca-
sino, mentre, al mateix temps, 
l’ofereix com a equipament per 
fer-hi congressos d’alt nivell. Cal-
drà, doncs, que ens expliqui molt 
bé aquesta paradoxa. Volem con-
gressos o volem casino? Volem 
cultura o volem jocs d’atzar?

Aquest doble discurs també ha 

desconcertat el Govern d’Andor-
ra. Un Govern en mans del ma-
teix partit polític, DA, el portaveu 
del qual va haver de fer a correcui-
ta declaracions sobre l’acció unila-
teral de la cònsol. El 8 de febrer 
el ministre Jordi Cinca, que havia 
estat el candidat de la capital al 
Consell General, va declarar que 
aquest pas del Comú d’Andorra la 
Vella “no ha de condicionar en res 
el que acabi fent el Govern”. Tam-
bé va remarcar que el concurs de 
la capital és “un tema autònom 
que veurem si encaixa amb la pro-
posta del Govern”. Doncs, quin 
sentit té l’eslògan de DA Tots som 
un, quan pel que constatem ni es 
parlen entre ells?

El comitè local d’SDP manifes-
ta la seva indignació i reitera la 
seva ferma oposició que el Comú 
privatitzi el centre cultural i de 
congressos de la plaça del Poble, 
que és patrimoni públic, que és de 
tothom, amb l’excusa que no és 
rendible econòmicament. De ben 
segur no s’adonen que el Centre 
de Congressos és rendible soci-
alment, perquè proveeix de més 
beneficis que de pèrdues la socie-
tat andorrana, independentment 
de si és rendible econòmicament 
per al Comú. Aquest argument 

de rendibilitat també és parado-
xal, atès que els actes organitzats 
pel Govern són exonerats del pa-
gament que sí que està establert 
per a altres entitats, que han de 
pagar.

El Comú ha de prendre deci-
sions amb criteris de rendibilitat 
social, no de rendibilitat privada. 
Els ciutadans i ciutadanes som 
persones, no mercaderies. La cul-
tura, les escoles, les empreses, les 
associacions del país necessitem 
poder disposar d’un espai com la 
sala d’actes, per dur a terme infi-
nitat d’activitats públiques i pri-
vades, sense haver de passar per 
mans privades.

No cal, doncs, que els ingres-
sos que genera una infraestructu-
ra pública superin les seves des-
peses, si és rendible socialment. 
El Centre de Congressos ho és, i 
ho podria ser més encara.

Finalment, tot i que la llei del 
casino no preveu una distància 
prudencial de llocs on juguin els 
infants, com ara la plaça del Po-
ble, volem que es respectin els 
drets de la infància, així que ens 
oposem que es doni en concessió 
i que es privatitzi el centre cultu-
ral i de congressos d’Andorra la 
Vella.
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El Comú s’ha de 
gestionar amb criteris 
de rendibilitat social, 
no només econòmica
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