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Diari d’Andorra

ECAMPS DE NEUAANUNCIA MÉS TROBADES AMB LES PARTS IMPLICADES

EMPRESARIATA

Martí assegura que Grandvalira
continuarà oferint un forfet únic

La Trobada al
Pirineu valora que
“el coneixement i
el talent” marquen
la diferència

El cap de Govern intervé directament en el litigi per evitar el trencament de Nevasa
S. B.
Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, va
donar ahir detalls de la trobada
que va mantenir amb el màxim
accionista de Saetde, Joan Viladomat, pel trencament de Grandvalira, i en aquest sentit va revelar
que “el forfet únic continuarà”.
Martí va explicar en declaracions
als periodistes després de la sessió de control a l’executiu d’ahir al
Consell General que era la seva
“obligació” reunir-se amb Viladomat després de la crisi oberta entre els socis de Nevasa, la societat
que explota el domini esquiable.
“És la meva obligació parlar amb
tothom i com a cap de Govern
parlo amb Joan Viladomat, que
conec i hi tinc una bona relació
personal, i per tant això és el que
s’intentarà”, va relatar.
A més, va avançar que la setmana que ve continuaran els
contactes per “mirar de ser útil
sense voler condicionar ningú”.
“El senyor Viladomat, Saetde, Ensisa, Nevasa... tots participen en
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el creixement econòmic d’Andorra i per tant he de mirar de parlar
i preservar la marca Grandvalira,
que és de prestigi internacional”.
“Intentaré que es pugui conservar”, va sentenciar.
El líder de l’executiu va voler
llançar un missatge de prudència

davant del divorci a Nevasa i en
aquest context va recordar que
encara hi ha dos anys per davant
per intentar reconduir la situació,
ja que el procés de dissolució
s’hauria de dur a terme durant
aquest període de temps.
Martí va assenyalar que

“Grandvalira és la nostra força” i
va manifestar que “la família Viladomat ha aportat molt a Andorra, com moltes famílies d’immigrants que han provocat el
creixement d’Andorra”. “Aquesta
és la fortalesa d’Andorra”, va concloure.

La 28a Trobada Empresarial al
Pirineu va arrencar ahir, a la
Seu d’Urgell, amb la participació de més de 600 persones. El
president de la trobada, Vicenç Voltes, va posar en relleu
la importància d’accions que
“aportin nous coneixements”,
ja que “el coneixement i el talent marquen la diferència
competitiva de les organitzacions”. Així, va destacar que la
voluntat de la trobada és també “compartir experiències”.
Voltes va remarcar la velocitat dels canvis, ja que “abans”
per fer-ne un potser havia de
passar “una generació” i ara el
que “ahir era vàlid avui ja no
ho és”. La primera xerrada va
ser la del director general de
l'IESE, Franz Heukamp, que va
dir que l’economia és, els últims anys, més “competitiva i
complexa”, que ha patit certa
fragilitat i que cal analitzar “el
que passa al voltant i especialment les amenaces”. La trobada, amb una vintena de ponències i debats i que té el
suport de Crèdit Andorrà, viurà avui l’última jornada.

