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La Cambra de Comerç organitza una trobada de 

treball amb les Cambres de Comerç d’Occitània, 

Pirineus Orientals, Ariège i Gers 

 

• L’objectiu de la jornada és crear noves sinèrgies per desenvolupar els territoris 

respectius de forma transversal 

• La presentació de la sessió comptarà amb la presència de Jordi Gallardo, 

Ministre de Presidència, Economia i Empresa 

 

Andorra la Vella, 15 de març del 2021. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 
d’Andorra organitza,  amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra,  una 
sessió de treball amb les Cambres de Comerç d’Occitània, Pirineus Orientals, Ariège i 
Gers amb l’objectiu de trobar sinergies i actuacions conjuntes per desenvolupar de 
forma transversal els respectius territoris. La jornada de treball comptarà amb la 
presència de Jordi Gallardo, Ministre de Presidència, Economia i Empresa, que serà 
l’encarregat d’aportar la visió institucional del país i la seva economia.  

Per part de les Cambres franceses, a la jornada participaran els presidents de les 
respectives entitats: Josiane Gouze Faure, presidenta de la Cambra de Comerç de 
l’Ariège; Franck Ramonatxo en representació del President de la Cambra de Comerç dels 
Pirineus Orientals; Rémi Branet president de la Cambra de Comerç de Gers, Christian 
Jouve, Director General de la Cambra de Comerç d’Occitània; Dominique Crayssac, 
director de Purple Campus, web facilitadora de formacions i, el conseller de comerç 
exterior de França, David Fraissinet. Per la part andorrana hi assistiran Jordi Gallardo, 
Ministre de Presidència, Economia i Empresa, Eric Bartolomé, Secretari d’Estat 
d’Economia, Josep Maria Mas, President de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, 
Ricard Vicens, vicepresident de serveis turístics, i Ramon Ginesta, vicepresident de 
Comerç. Per part de la Cambra, hi assistiran també, Pilar Escaler, directora, la Sol Rossell, 
directora adjunta i, Stella Canturri, responsable de formació, comerç i turisme. 

L’objectiu d’aquesta sessió és apropar els diferents territoris per així crear noves 
sinèrgies de treball. Tal com diu el President Mas: “Aquesta és una molt bona  
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oportunitat per crear un teixit empresarial transfronterer amb beneficis per totes les 
parts”. 

L’agenda de la trobada d’avui constarà d’una recepció a l’Ambaixada francesa. Per demà 
està prevista una sessió de treball amb les diferents Cambres franceses on cada una 
presentarà els projectes que està duent a terme amb l’objectiu de poder fer una sessió 
de networking i trobar oportunitats de col·laboració.  

 

Per a més informació:  

 
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 

Tel. 00376-809292  

www.ccis.ad 

 


