LES EMPRESES TABAQUERES
La Fàbrica Reig
Aquesta fitxa pretén donar a conèixer a l’alumnat els criteris en funció dels quals es
classifiquen les empreses, per tal d’apropar-los així a la realitat econòmica d’Andorra.
Per fer-ho se’ls demanarà que classifiquin la Fàbrica Reig tal com era a principis del
segle passat sota diversos criteris, com ara el seu sector de producció, l’envergadura i
el tipus de capital.

Objectius



Conèixer els criteris que s’utilitzen per a classificar les empreses.
Ubicar correctament la indústria tabaquera dins l’economia andorrana.

Guia de la fitxa
Presentació
Per introduir l’activitat es proposa explicar que les empreses són entitats dedicades a
activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb la finalitat d’obtenir
beneficis econòmics. Degut a la gran diversitat d’empreses que hi ha, aquestes es
classifiquen seguint diferents criteris, com ara el seu sector de producció, la seva
envergadura o l’origen del seu capital.
Cal remarcar, també, que les empreses són entitats dinàmiques i que poden
evolucionar canviant la seva envergadura en funció de l’èxit de la seva activitat. Un
bon exemple d’aquest procés són les empreses tabaqueres d’Andorra, que van passar
de ser petits tallers al segle XIX a transformar-se en mitjanes empreses a
començaments del segle passat, i en grans empreses amb tractes multinacionals a
mitjans del XX.

Desenvolupament de l’activitat
L’activitat proposa que els alumnes situïn en una taula la Fàbrica Reig de
començaments del segle XX en funció de les característiques que ells creguin que
tenia. Per aquest motiu, és important comentar que el gran creixement de la indústria
tabaquera a Andorra no es va donar fins a mitjans del segle XX.
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Un cop hagin situat la Fàbrica Reig, es demana als alumnes que completin la taula
amb altres empreses que compleixin els criteris de les caselles que han quedat buides.

En acabar l’activitat
Un cop finalitzada l’activitat, es proposen algunes qüestions per comentar amb els
alumnes i aprofundir el tema. Són les següents:
-

En quin sector de producció creus que es concentren actualment la majoria
d’empreses d’Andorra?
Actualment les empreses de serveis són les que tenen més pes en l’economia
andorrana, degut a la indústria del turisme i l’oci, encara que també compta
amb una forta indústria tabaquera i ramadera.

-

Creus que hi ha d’haver empreses públiques? Per què? En cas afirmatiu,
quines creus que haurien de ser?
Tots els Estats han mantingut i mantenen diverses empreses públiques.
Algunes de les empreses públiques més habituals, en funció de la política
econòmica de cada govern, han estat les empreses energètiques, les
empreses telefòniques i els hospitals, així com altres grans infraestructures. No
obstant això, la tendència actual a la majoria de països és privatitzar aquestes
empreses o obrir el monopoli a la competència privada.

Per anar més enllà
Altres propostes que es poden realitzar al voltant de les empreses i les seves
característiques són:
-

Fer un treball de recerca per Internet per veure quina ha estat l’evolució de la
Fàbrica Reig des de la seva fundació fins l’actualitat.

-

Fer una investigació sobre les empreses tabaqueres andorranes i ubicar-les
sobre un mapa del Principat, per veure així quines són les principals zones
tabaqueres d’Andorra.

