
 

Andorra la Vella, 10 de març del 2016 

 

La CEA es reuneix amb la Cambra de Comerç i Indústria Hispano Iraniana 

Aquest matí la CEA s’ha reunit amb els representants de la Cambra de Comerç i 
Indústria Hispano Iraniana. Ha participat a la reunió la Junta Directiva de la Cambra, 
formada pel President, Arturo Rumeu; el Director General, Fernando Corrochano i el 
Secretari, Enrique de Santiago; acompanyats d’Adrià Espineta en tant que contacte de la 
Cambra al Principat d’Andorra. Per part de la CEA han participat a la reunió el 
President, Xavier Altimir; la Directora General, Sílvia Gabarre i el Vicepresident 
executiu de Relacions Internacionals i Institucionals, Pere Augé.  

La cambra de Comerç i Indústria Hispano Iraniana va fundar-se al 2011 a Madrid i ha 
estat inactiva fins fa molt poc temps, degut als factors que varen portar la República 
Islàmica d’Iran a ser sancionada per la comunitat internacional. El recent aixecament de 
les sancions internacionals ha obert un nou escenari per a Iran que afecta la realitat 
econòmica d’un país, que compta amb 80 milions d’habitants i que ha vist desbloquejats 
100 mil milions de dòlars els darrers mesos.  

Durant la reunió s’han tractat temes concernint l’obertura econòmica del Principat 
d’Andorra i les possibilitats que aquesta presenta per a potencials inversors iranians dins 
del Projecte IWAND (Invest with Andorra). De la mateixa manera, els representants de 
la Cambra de Comerç i Indústria Hispano Iraniana han exposat els recents canvis 
produïts arran l’aixecament de les sancions internacionals sobre la República Islàmica 
d’Iran, el nou escenari econòmic i comercial que s’obra i la voluntat d’aquesta i del 
teixit econòmic del país de buscar noves oportunitats de negoci i d’inversió, dins d’un 
marc que pot incloure Andorra en àmbits diversos, destacant-se les múltiples 
possibilitats de negoci que poden obrir-se per a empreses andorranes a Iran i iranianes a 
Andorra. 

Ambdós Estats varen iniciar relacions diplomàtiques el 30 de setembre del 2015. 

Al finalitzar la reunió, Xavier Altimir ha estat nomenat Soci d’Honor de la Cambra de 
Comerç i Indústria Hispano Iraniana, màxima distinció que la Cambra atorga a 
ciutadans estrangers. 


