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EEMPRESESASE CELEBRARÀ EL 16 I EL 17 DE JUNY A LA SEU

La Trobada Empresarial girarà
entorn de prendre decisions
El creador del ‘Candy Crush’ i el president de la Generalitat, entre els ponents

ANA/M.F.

G. A.
Andorra la Vella

QUÈ HAN DIT

La 27a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu girarà entorn
de la importància de prendre decisions malgrat les incerteses. Així ho va donar a conèixer ahir el
conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, patrocinadors
per desè any consecutiu de la cita, 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 decisió”, va assenyalar Peralba. Enguany, la trobada comptarà novament amb un cartell de luxe.
Entre els ponents, destaca Luis
Huete, “un dels pensadors més
influents en l’àmbit del management”, va aprofundir el president
de l’Associació Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes.
També hi seran Manel Sort, cap
de projectes a King.com que, entre les aplicacions que han creat,
hi ha el popular Candy Crush; la
psicòloga esportiva Patrícia Ramírez; o l’exdirector gerent del
Fons Monetari Internacional, Mi-

Vicenç Voltes
ASSOCIACIÓ TROBADA EMPRESARIAL

“El programa s’ha
dissenyat per aportar
coneixement per
afrontar els reptes”

Josep Peralba
CONSELLER DELEGAT DE CRÈDIT ANDORRÀ

“Els participants
s’instal·len en hotels del
país, el que ajuda a fer
créixer el PIB”
chel Camdessus, entre d’altres.
“El programa s’ha dissenyat per
aportar coneixement per afrontar
els reptes i compartir experiències”, va aprofundir Voltes.
Paral·lelament, el president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, debutarà a la trobada i serà
l’encarregat de la conferència inaugural 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 Andorra. També hi ha previst que hi
assisteixi un representant del govern espanyol, encara per determinar ja que la trobada se celebrarà en campanya electoral.
LA TROBADA A ANDORRA
L’any passat, la trobada va comptar amb una setantena d’empresaris 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 mostrar-se partidaris a obrir la trobada a altres escenaris per a les properes edicions, entre els quals,
evidentment hi ha Andorra, on ja
es va celebrar en un ocasió. En
aquest sentit, Peralba va assegurar que farà esforços “perquè pugui 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”.

EENOLOGIAAGUARDÓ PER L’IMAGINE 2014

El celler Casa Auvinyà rep una medalla d’or
en una competició internacional de vins
G. C.
Andorra la Vella

El vi blanc Imagine 2014 ha aconseguit una medalla d’or a l’International Wine Challenge, la competició de vins més prestigiosa
del món que dimecres va anunciar 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 aconseguit una medalla d’or en aquest
esdeveniment. Un vi que els jut-
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ges van qualificar de gran descobriment. Al concurs, els vins participants passen per unes seleccions rigoroses i els tastos es fan a
cegues, sense saber d’on és el vi i

qui el fa. Hi participen vins de totes les regions vinícoles del món.
Amb aquesta medalla, “Imagine 2014 ha tocat el cim. Estem
molt contents”, va explicar al Diari Cristina Tor, productora de Casa Auvinyà, que va afegir que no
hi res que desitgi més un elaborador de vi que “un or atorgat pels
més influents i uns dels millors
tastadors del món”.
No ha estat aquesta l’única medalla que el celler ha guanyat en
aquesta edició de l’International
Wine Challenge. El vi Evolució
Syrah 2013 s’ha endut un Commended Medal.

