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LES TARIFES ELÈCTRIQUES
D’ANDORRA NO ES TOCARAN

El director general de FEDA, 
Albert Moles, ha assegurat 
que els darrers augments 
del preu de l’energia als pa-

ïsos veïns a causa de l’onada de fred 
no afectaran les tarifes d’Andorra. 
Cal recordar que en el cas d’Espa-
nya, aquests increments han cau-
sat una forta polèmica ja que estan 
repercutint a la factura dels clients. 
Moles, però, ha explicat que la para-

pública compra l’energia a Espanya 
i França a tres anys vista, i per tant 
això no afectaria.

Així mateix, Moles ha assegurat 
que si el preu seguís una tendència 
alcista als mercats internacionals, 
amb un increment anual d’entre un 
1 i un 2% de les tarifes, ha garantit 
que a Andorra els podria assumir 
sense problemes.

LA CUINA ECOLÒGICA I LA SOLIDARITAT 
JUNTES AL MATEIX PLAT

Un tastets de cuina cent per 
cent ecològica. De truita 
vegana, també de trinxat 
vegà i no vegà, de vedella 

estofada, de llenties amb verduretes, 
de crema de bolets. Dijous es va pre-
sentar a la premsa del país la primera 
i única marca d’Andorra en obtenir el 
certificat ecològic: Biobo, mossega-
des ecològiques, una marca de Bio 
Bio restauració, vinculada a Bomosa. 

És per aquest motiu que els bene-
ficis obtinguts amb la venda dels pro-
ductes Biobo va destinats a impulsar 
projectes filantròpics que tenen com 
a objectiu ajudar la gent que viu i 
treballa al Principat , fent accessible 
una vida sostenible per a tothom. 

El producte Biobo és un plat pre-
parat llest pel consum que s’elabora 
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a Encamp, certificat per una entitat 
europea com a 100% ecològic, que 
porta el segell de producte artesà 
d’Andorra i, a més, en tres dels seus 
plats el segell de recepta tradicional 
d’Andorra.

De moment els productes Biobo, 
amanides i verdures, llegums i pas-
tes, cremes i sopes, truites i carns, els 
podem trobar al supermercat Veritas, 
però ben aviat també els podrem ad-
quirir en algunes grans superfícies 
del país.   

“El nostre somni és que hi hagi 
un producte BioBio a cada nevera 
d’Andorra”, ha apuntat la directora 
general de l’empresa, Gemma Riu. 
Per aconseguir-ho, l’empresa ha con-
tractat a quinze persones i ha fet una 
inversió de 160.000 euros.


