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La 27a edició de la Trobada Em-
presarial al Pirineu girarà entorn
de la importància de prendre de-
cisions malgrat les incerteses. Ai-
xí ho va donar a conèixer ahir el
conseller delegat de Crèdit Andor -
rà, Josep Peralba, patrocinadors
per desè any consecutiu de la ci-
ta, que tindrà lloc el 16 i el 17 de
juny a la Seu Urgell. 

“Tot i els riscos d’equivocar-se,
sempre és millor prendre una de-
cisió”, va assenyalar Peralba. En-
guany, la trobada comptarà no-
vament amb un cartell de luxe.
Entre els ponents, destaca Luis
Huete, “un dels pensadors més
influents en l’àmbit del manage-
ment”, va aprofundir el president
de l’Associació Trobada Empre-
sarial al Pirineu, Vicenç Voltes.
També hi seran Manel Sort, cap
de projectes a King.com que, en-
tre les aplicacions que han creat,
hi ha el popular Candy Crush; la
psicòloga esportiva Patrícia Ra-
mírez; o l’exdirector gerent del
Fons Monetari Internacional, Mi-

chel Camdessus, entre d’altres.
“El programa s’ha dissenyat per
aportar coneixement per afrontar
els reptes i compartir experièn-
cies”, va aprofundir Voltes. 

Paral·lelament, el president de
la Generalitat, Carles Puigde-
mont, debutarà a la trobada i serà
l’encarregat de la conferència in-
augural de la segona jornada, dia

en què també hi serà el cap de
Govern, Toni Martí, que farà una
anàlisi de la situació que viu An-
dorra. També hi ha previst que hi
assisteixi un representant del go-
vern espanyol, encara per deter-
minar ja que la trobada se cele-
brarà en campanya electoral. 

LA TROBADA A ANDORRA 
L’any passat, la trobada va comp-
tar amb una setantena d’empre-
saris provinents del Principat, el
que suposa prop del 17% del total
dels assistents. Després de 9 anys
consecutius celebrant la cita a la
Seu, des de l’Associació Trobada
Empresarial al Pirineu van mos-
trar-se partidaris a obrir la troba-
da a altres escenaris per a les pro-
peres edicions, entre els quals,
evidentment hi ha Andorra, on ja
es va celebrar en un ocasió. En
aquest sentit, Peralba va assegu-
rar que farà esforços “perquè pu-
gui ser una realitat” i que el tema
ja és damunt la taula. No obstant
això, va destacar que bona part
dels participants “s’instal·len en
hotels del país, el que ajuda a fer
créixer el PIB, que ja va bé”.

El creador del ‘Candy Crush’ i el president de la Generalitat, entre els ponents
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“Els participants
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QUÈ HAN DIT

El vi blanc Imagine 2014 ha acon-
seguit una medalla d’or a l’Inter-
national Wine Challenge, la com-
petició de vins més prestigiosa
del món que dimecres va anun-
ciar els guardons atorgats el 2016,
després de dues setmanes de tast
a cegues a Londres el mes passat.
Els organitzadors consideren
com un “nou heroi europeu” el
celler lauredià, ja que per primer
cop un vi del Principat ha acon-
seguit una medalla d’or en aquest
esdeveniment. Un vi que els jut-

ges van qualificar de gran desco-
briment. Al concurs, els vins par-
ticipants passen per unes selec-
cions rigoroses i els tastos es fan a
cegues, sense saber d’on és el vi i

qui el fa. Hi participen vins de to-
tes les regions vinícoles del món. 

Amb aquesta medalla, “Imagi-
ne 2014 ha tocat el cim. Estem
molt contents”, va explicar al Dia-
ri Cristina Tor, productora de Ca-
sa Auvinyà, que va afegir que no
hi res que desitgi més un elabora-
dor de vi que “un or atorgat pels
més influents i uns dels millors
tastadors del món”.

No ha estat aquesta l’única me-
dalla que el celler ha guanyat en
aquesta edició de l’International
Wine Challenge. El vi Evolució
Syrah 2013 s’ha endut un Com-
mended Medal. 

El celler Casa Auvinyà rep una medalla d’or
en una competició internacional de vins
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