NOTA DE PREMSA

NOL’acord té una durada equivalent a la de l’actual mandat de l’executiu

El Govern i la Cambra signen un conveni de
col·laboració en l’àmbit d’infraestructures
Gallardo i Armengol formaran una comissió de seguiment per estrènyer la
coordinació i estudiar la viabilitat dels projectes aeris i ferroviaris a Andorra

Andorra la Vella, 10 d’octubre de 2019.- Jordi Gallardo, ministre de Presidència,
Economia i Empresa, i Miquel Armengol, president de la Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis d’Andorra, han signat avui un conveni amb l’objectiu de regular l’àmbit de
col·laboració entre les parts en l’àmbit de les infraestructures, amb la finalitat d’analitzar
la viabilitat per a desenvolupar accessos aeris i ferroviaris al Principat d’Andorra. El
conveni que s’ha firmat avui ratifica el suport institucional necessari per estudiar la
viabilitat de qualsevol projecte.
Aquest conveni de col·laboració és un pas endavant en la voluntat conjunta d’oferir
noves infraestructures de comunicació alternatives que ampliïn les existents i millorar
així, els accessos i la competitivitat de país.
Com a punt principal, el conveni acorda la creació d’una Comissió de Seguiment per a
estrènyer la col·laboració i coordinació entre el Govern i la Cambra. L’òrgan estarà
constituït per Jordi Gallardo i Miquel Armengol i hi podran convidar col·laboradors i
experts en funció dels punts a tractar.
Segons l’acord, cadascuna de les parts proporcionarà la informació i el suport que
considerin escaient per a l’anàlisi de la viabilitat de noves infraestructures de
comunicació. Així, el Govern i la Cambra col·laboraran per a desenvolupar els estudis
i accions que es vagin acordant. El conveni, però, no implica cap compromís de
despesa per part de les dues parts ni estableix cap partida pressupostària pròpia.
Per la part de Govern, el ministeri de Presidència, Economia i Empresa s’encarregarà
de coordinar la col·laboració entre tots els ministeris que puguin estar implicats i facilitar
tot el suport que sigui necessari i pertinent per al desenvolupament efectiu del conveni.
Segons Gallardo, “el Govern estarà al costat d’aquests projectes per avaluar des del
rigor, les possibilitats reals d’encaix, amb realisme i amb transparència, amb la voluntat
de combinar l’interès general i la sostenibilitat del país.”
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Aquesta signatura suposa un avenç al “Pla de desenclavament d’Andorra” que va
presentar públicament la Cambra el mes de juny passat. Es tracta d’un estudi
d’infraestructures alternatives que pretén ser una palanca de canvi per al progrés i el
model econòmic del Principat a través de nous equipaments de comunicació que
projectin Andorra al món i generin desenvolupament econòmic sostenible.
Segons ha afirmat Armengol, “La millora de les comunicacions d’Andorra amb
Espanya, França i el món és crítica i vital per al bon ritme de l’economia andorrana. La
futura implementació de qualsevol projecte de millora serà significativa i establirà un
nou marc de relacions exteriors favorable. Es tracta d’arribar a trobar solucions
alternatives als nous horitzons econòmics.”

Per a més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA
Tel. 00376-809292 / 00376-809291
https://www.ccis.ad/premsa
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