
ANDORRA 7DivenDres, 28 De març Del 2014

17,90 TOT

Venda a particulars i a professionals

CASH DE CARNS

+376 80 69 03

Av. Tarragona Av. Salou

C. E. Serradells

Ctra. de la Comella

PER CUINAR

HORARI:
 De dilluns a dissabte de 10.00 h a 20.00 h

Diumenges de 10.00 h a 15.00 h

Carretera de la Comella, 45 - Andorra la Vella

ELS NOSTRES PREUS DEL 17 AL 30 DE MARÇ

1,99 € KG
3,92 € KG
6,60 € KG
5,92 € KG
5,69 € KG
6,96 € KG
4,90 € KG
6,95 € KG

14,90 € KG
5,95 € KG

POLLASTRE GROC ENTER
PERNILETS DE POLLASTRE
POLLASTRE SALSA KEBAB
NUGGETS DE POLLASTRE
ESCALOPA DE PORC ARREBOSSADA
LLOM DE PORC CANYA
COSTELLA DE PORC PANY
CORDER TALLAT A 1/8
MITJANA DE BOU
ESTOFAT DE VEDELLA 

FILET DE BOU PEÇA SENCERA
BISTEC DE VEDELLA EXTRA
BOTIFARRA CRUA
HAMBURGUESES DE PORC/VEDELLA X 4 UNIT
LLET SEMI 1 LITRE
PATATA DEL PIRINEU (BOSSA DE 3 KG)
MADUIXOTS (CAIXA DE 2 KG)
POMA GOLDEN 65/70
BACALLÀ ESQUEIXAT 500 GR. (congelat)
SÍPIA ARREBOSADA 400 GR. (congelada)

15,75 € KG
7,95 € KG
4,90 € KG

2,50 € SAFATA
0,59 € LITRE

1,95 € BOSSA
2,92 € CAIXA

0,79 € KG
4,30 €
2,45 €

OFERTA VÀLIDA de dimecres a divendresLOT DE CARN 4 KG
500 GR. DE 1/4 CUIXA DE POLLASTRE
500 GR. DE PERNIL DE PORC BISTECS
500 GR. D’ESCALOPA DE VEDELLA   
              ARREBOSSADA
500 GR. HAMBURGUESES DE BOU 
              (4 UNIT)

500 GR. DE CAP DE LLONZA DE PORC
500 GR. DE CARN PICADA DE PORC 
500 GR. DE CROQUETES DE PERNIL
              IBÈRIC FREGIDES
250 GR. DE PERNIL CUIT EXTRA
250 GR. DE MORTADEL·LA

NOMÉS ESCALFAR
48,89 € (4 racions)

22,00 € (4 racions)

35,90 € (4 racions)

SARSUELA DE PEIX, cuinat

PEUS DE PORC AMB CEPS, cuinat

POPETS AMB SALSA, cuinat

El president de la Confedera-
ció Empresarial Andorrana, 
Xavier Altimir, es va despla-
çar a Beijing (Xina), on di-
marts passat va mantenir una 
reunió amb Zhang Xian, vice-
president d’All-China Fede-
ration of Industry and Com-
merce Quanlian Network, i 
ambaixador econòmic de la 
CEA, i Chi HaiFeng, CEO de 
la mateixa institució, segons 
va informar ahir la CEA en 
un comunicat, en què va asse-
nyalar que la trobada va ser-
vir per crear sinergies empre-
sarials entre tots dos països.

En el transcurs de la tro-
bada, el president va donar 
a conèixer el nou model eco-
nòmic i fiscal d’Andorra i les 
oportunitats que pot oferir 
aquest nou marc als empre-
saris xinesos i andorrans per 
crear sinergies empresari-
als entre els dos països. Des 

de la CEA van explicar que a 
part del “gran interès” mos-
trat per les possibilitats que 
ofereix Andorra, la delegació 
xinesa va oferir la seva hospi-
talitat i suport a les empreses 
andorranes que tinguin inte-
rès per establir relacions amb 
empreses xineses.

Així mateix, i per materi-
alitzar el compromís d’acord 
al qual van arribar l’All-Chi-
na Federation of Industry 
and Commerce Quanlian 
Network i la CEA, Chi Hai-
Feng es va comprometre a or-
ganitzar una missió empresa-
rial a Andorra passat l’estiu.

La CEA busca crear sinergies 
empresarials amb la Xina
Compromís per organitzar una missió empresarial a Andorra passat l’estiu

Economia

Un moment de la trobada que va mantenir Altimir amb Zhang Xian.

cEa

Redacció
andorra la vElla

Nova junta de 
l’AGIA

El col·legi Professional 
d’agents i Gestors Immobiliaris, 
aGIa, compta des d’ahir amb 
una nova junta. només es va 
presentar una llista, la que 
encapçala la que fins ara era 
vicepresidenta, antònia Sevé. 
Molts dels membres de la 
junta anterior repeteixen. 
També es va donar la medalla 
de plata a Josep navarro per 
25 anys de professió. 

T.k.

Gestors immobiliaris

La junta rectora de l’Escola 
Especialitzada Nostra Senyora 
de Meritxell (EENSM) ha no-
menat, a proposta de la direc-
tora general, Celine Mandicó, 
l’educadora Elisabeth Tugues 
directora de la residència Albó. 

Així ho va explicar ahir la 
presidenta de la junta, Pi-
lar Díez, que va precisar que 
aquesta decisió es va donar 
a conèixer en el transcurs de 
l’assemblea celebrada aquest 
dimecres al vespre. Díez va 
assenyalar que l’assemblea, a 
la qual van assistir al voltant 
d’una setantena de persones, 
va ser “molt tranquil·la” i que 
“gairebé no hi va haver pre-
guntes”.

La reunió va servir per 
acomiadar l’antiga directora, 
Carolina Serra, que havia pre-
sentat la renúncia al càrrec, i 
també per donar la benvingu-
da a la nova directora general, 
Celine Mandicó. Díez va des-
tacar que quan es va presentar 
Mandicó “tothom va aplaudir” 

i que, per tant, intueix que el 
nomenament ha agradat als 
familiars.

Així, la nova directora ja 
treballa en un nou organigra-
ma de l’escola, que, segons 
Díez, pot ser que mantingui 
els mateixos programes o que 
en fusioni. En qualsevol cas, 
Mandicó està definint l’orga-
nització que considera més 
adient i “decidint el seu equip”. 
El primer nomenament que ha 
proposat és el d’Elisabeth Tu-
gues per a directora de la resi-
dència Albó, càrrec que també 
havia quedat vacant amb la 
destitució de Cel Monteiro.

D’altra banda, en l’assem-
blea es va anunciar la creació 
de la figura de soci d’honor per 
a les persones que han con-
tribuït a la creació de l’escola 
de Meritxell. Es va proposar 
nomenar Anita Llis primera 
sòcia d’honor per la seva con-
tribució a la creació de l’escola 
i perquè en va formar part des 
del moment que es va fundar. 
L’acte tindrà lloc en les prope-
res setmanes.

L’educadora Elisabeth 
Tugues és la nova directora 
de la residència Albó

EEnSM

Un moment de l’assemblea de l’EENSM de dimecres al vespre.

aGèncIES

Agències
andorra la vElla


