Regió7

DIMARTS, 12 DE JUNY DEL 2018 13

CERDANYA/ALT URGELL SOCIETAT
L’empresa de
distribució Rapid
Solutions s’instal·la
a l’aeroport
de la Seu
REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

L'Aeroport d'Andorra-La Seu
d'Urgell incrementarà aquest estiu el nombre d'empreses que utilitzen els seus hangars com a base
gràcies a la instal·lació de la distribuïdora Rapid Solutions SL, dedicada a la comercialització d'avionetes i planadors i que des de fa
tres anys utilitza una zona exterior
ubicada al recinte de la infraestructura pirinenca per vendre
aquest tipus d'aparells de la marca
eslovena Pipistrel.
La ﬁrma andorrana distribueix
diversos models que tenen una
capacitat que va de dues a quatre
places. Amb la seva incorporació,
seran vuit els hangars de l'equipament alt-urgellenc que estan en
funcionament i quedarà espai per
a construir-n’hi set més.
L'empresa ha explicat que
l'obertura del nou hangar, prevista
per a aquest estiu, coincidirà en el
temps amb l'arribada, al mes de
juliol, del model Taurus Electro, la
primera avioneta elèctrica del
món. L'aparell es podrà visitar a
les noves instal·lacions de l'aeroport pirinenc.

L’exministre García-Margallo
serà a la trobada d’economia
La inauguració de la jornada del Pirineu la farà el president Quim Torra

LLUÍS MEDINA

ACN LA SEU D’URGELL

L'exministre José Manuel García-Margallo, que va ocupar la
cartera d'Afers Exteriors i de Cooperació entre el 2011 i el 2016, participarà en el debat de la Trobada
Empresarial al Pirineu sobre el
rumb i el futur de la Unió Europea,
previst per a aquest divendres a
les 15.45 hores i en el qual també
participarà l’economista alemany
Juergen B. Donges. D’aquesta manera, García-Margallo substituirà
Josep Borrell, que com que ha estat nomenat ministre d’Exteriors
no pot assistir-hi per motius
d'agenda. La trobada, que s'inicia
aquest dijous i que girarà al voltant del creixement sostenible de
les empreses, espera superar els
600 assistents de la darrera edició
i serà inaugurada divendres a les
9 del matí pel president de la Generalitat, Quim Torra.
L’exministre José Manuel García-Margallo participarà en la tertúlia sobre la Unió Europea prevista per a divendres 15 de juny a
les 15.45 hores, en el marc de la
29a Trobada Empresarial al Piri-

José Manuel García-Margallo

neu, la qual reunirà aquest dijous
i divendres l’empresariat català a
la Seu d’Urgell. Llicenciat en dret,
García-Margallo va ser ministre
d’Afers Exteriors i de Cooperació
amb el govern del Partit Popular
entre 2011 i 2016. Abans, havia estat membre del Parlament Europeu, des del 1994, on ocupava el
càrrec de vicepresident de la Co-

missió d’Afers Econòmics i Monetaris des del 1999. L’exministre debatrà amb l’economista alemany
Juergen B. Donges quina direcció
ha de prendre la Unió Europea en
una tertúlia moderada pel periodista Xavier Vidal-Folch i ho farà
en substitució del ministre Josep
Borrell, que no pot assistir per incompatibilitat d’agenda.

Els Jocs Special
Olympics de la
Seu i Andorra
ja sumen més
de 1.300 inscrits
REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

Els Jocs Special Olympics de la
Seu d’Urgell i Andorra ja compten
amb més de 1.300 esportistes inscrits. Segons han explicat els organitzadors, ja hi ha conﬁrmades
delegacions de Bèlgica, Mònaco,
Dinamarca,Hongria, Suïssa, Àustria i l’Índia. Amb tot, el gran volum d’esportistes seran de Catalunya, amb una aportació de
1.236 inscripcions de 60 clubs i
entitats de tot el territori.
Els organitzadors han remarcat
que «els Jocs deixaran empremta
tant a Andorra la Vella com a la
Seu d’Urgell i consolidaran les
dues localitats com a referents de
l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual». Els participants competiran en 14 disciplines esportives. A la Seu s’hi disputaran les proves de bàsquet, hoquei interior, petanca, ciclisme,
tennis i el programa Joves Atletes
amb nens i nenes de 2 a 7 anys. A
Andorra la Vella es faran les de natació, gimnàstica, atletisme, tennis taula, futbol sala, handbol,
bàdminton i judo. Els Jocs se celebraran després de l’estiu.

