
NOTA DE PREMSA CONJUNTA DE LA CEA, L’EFA, LA PIME I  LA 
CAMBRA : L’ACORD D’ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA  

 

El 18 de març passat, va tenir lloc l’acte oficial d’inici de les negociacions del 
Govern d’Andorra amb la Comissió Europea  per negociar les disposicions d’un 
Acord d’Associació. 

El dia 14 de juliol, el Ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va mantenir la 
primera reunió amb la Cambra i les organitzacions empresarials, invitant-les a 
tenir un paper actiu i obtenir un feed back amb el sector empresarial. 

Arrel d’aquesta reunió, les organitzacions empresarials i la Cambra han 
considerat oportú analitzar conjuntament l’abast dels canvis que un acord 
d’associació comportarà per l’economia i la societat andorrana. Per això, s’ha  
constituït un grup de treball amb l’objectiu d’identificar prioritats i analitzar la 
transposició de la legislació comunitària per sectors d’activitat econòmica i 
polítiques. D’aquesta manera es vol arribar a conèixer les conseqüències 
potencials, positives o negatives, tant en la hipòtesi de l’estatus quo com en el 
escenari de canvi que comportarà la signatura d’un eventual acord. 

Per això, s’ha nomenat un equip de treball i d’experts, que ens  ajudaran en 
aquesta tasca. El nucli d’aquest equip està format per: 

La Meritxell Marsà Pons  serà la coordinadora general del projecte. És jurista 
de formació i ha treballat catorze anys per l'Administració andorrana, entre els 
que destaquen nou anys al Ministeri d'Afers Exteriors. Ha seguit directament els 
dossiers comunitaris des de  l'Ambaixada d'Andorra a Brussel·les, les relacions 
bilaterals amb Espanya des de Madrid, i els temes relatius a Nacions Unides a 
la Missió Permanent d'Andorra. Actualment treballa en el sector privat, en el 
negoci familiar de joieria i rellotgeria.  

La coordinació tècnica la portarà la Jordina Ticó  de la Cambra. La Jordina és 
llicenciada en dret, i responsable del servei d’assessorament empresarial i la 
secretaria de la Comissió d’importació i exportació de la Cambra. 

Quant als experts, tots tres tenen un currículum amb una àmplia activitat 
acadèmica i professional, de la qual ressaltem únicament els trets més 
rellevants. 

Alexandre Checchi Lang. 

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Màster of 
Science in Agricultural Economics per la Pennsylvania State University (EEUU), 
entre altres titulacions. 



Entre els anys 1978-1987 va ser Director General del Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la  Generalitat de Catalunya.   

Del 1987 al 2009 ha desenvolupat diversos càrrecs de responsabilitat a la 
Comissió Europea, com el de director de Legislació Veterinària i Fitosanitària i 
Relacions Internacionals, Seguretat Alimentària. També va ser Portaveu de la 
Unió Europea a l’OMC i Director de Programes d’actuació dels Fons de 
Desenvolupament  Regional i del Fons  de  Cohesió. 

Xavier Fernandez Pons 

Llicenciat en Dret per la UB i Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya.  
Actualment és professor titular de Dret internacional públic a la UB.  

Desenvolupa diverses línies de recerca relacionades amb el Dret internacional 
públic, comerç internacional i relacions internacionals. 

Gaudeix d’una amplíssima línia de publicacions relacionades amb el dret 
internacional, la globalització i les organitzacions internacionals. 

Andreu Olesti  Rayo 

Doctor en dret i llicenciat en ciències econòmiques. Catedràtic en dret 
internacional públic. 

El seu àmbit d’especialització és el dret de la Unió Europea i ha desenvolupat 
treballs en diverses línies d’investigació com són la lliure circulació de 
persones, les relacions exteriors de la UE i la Unió Econòmica i Monetària. 
Imparteix cursos i conferències en diversos centres i universitats. 

 

Tenint en compte que la lliure circulació de béns és la primera de les quatre 
llibertats del mercat interior europeu que es treballarà en la negociació, aquest 
matí s’ha mantingut una primera reunió amb empreses del sector de comerç, 
per començar a definir prioritats i treballar les opinions de les empreses sobre 
punts sectorials o específics.  Aquesta tarda, tot seguit a aquesta roda de 
premsa, es mantindrà una reunió amb el sector industrial amb el mateix format . 

 


