
Entrevista

Com va venir a Andorra?
Estava estudiant el màster a Manhattan quan, a través d’Esa-
de, la família Aristot-Mora em va contactar per fer-me una 
oferta de feina. La vaig acceptar, vaig agafar l’avió i... cap 
aquí! Els hi estic molt agraïda, a ells i al Turi Mora, per ha-
ver-me donat l’oportunitat de venir a treballar a Andorra, 
aquí soc molt feliç, és un país fantàstic que m’ha permès 
guanyar-me la vida fent el que m’agrada.

Com és que es va consagrar tant als estudis després de la 
universitat?
Pels valors que em va inculcar el meu pare, com la hones-
tedat, la integritat i ser bona persona... gràcies a ell vaig 
aprendre a envoltar-me de bones persones i bons profes-
sionals. I si vaig estudiar tant va ser perquè no volia que mai 
ens faltessin diners per a les coses essencials; nosaltres ve-

va fer reaccionar, em va dir que havia de fer un màster i que 
ell m’avalaria. Ell va creure en mi, va veure que tenia talent 
per a les finances, em va posar en un grup específic i tot va 
canviar. Vaig acabar la carrera i el màster el mateix any!

Com va viure l’experiència d’estudiar a Nova York?
Venia d’aquesta època difícil, vaig haver d’estalviar molt per 
poder marxar. La primera setmana vaig voler viure en un 
convent de monges, per adonar-me de les desigualtats so-
cials del país, on es passava de la pobresa a l’opulència de 
Wall Street... això em va impactar molt. Estava sola a Nova 
York, estudiava 12 hores al dia perquè tenia por de no apro-
var. Allà vaig conèixer una persona que em va ajudar molt, 
relacionada amb Andorra, que llavors era l’ambaixador del 
Principat a les Nacions Unides. Ens vam conèixer, vam co-
mençar a parlar de política, i ens vam fer amics. I encara que 
gairebé no em coneixia, em va ajudar per llogar un pis a 
Manhattan. I tot, perquè em va dir que jo feia cara de bona 
persona! Sempre li estaré molt agraïda. 

Parli’m de Bomosa...
Bomosa és el somni del Turi Mora. Ell volia crear l’univers 
Bomosa per donar un llegat al país. El 2004 neix la socie-
tat filantròpica Bomosa, en un primer temps per millorar les 
condicions de vida dels gossos, i de seguida amplia el seu 
radi d’acció amb tota una sèrie de projectes, però això no 
era sostenible econòmicament a llarg termini. Llavors va 
crear un grup d’empreses que,  amb  els valors de la funda-
ció,  invertissin en el futur sostenible del país, principalment 
en dos àmbits: l’alimentació ecològica, intentant democra-
titzar-la, i el desenvolupament d’un model de turisme sos-
tenible. Totes aquestes empreses, donen els seus beneficis 
a Bomosa per poder fer accions socials i mediambientals. 
Avui, aquest univers és sostenible i es basa en una triple ren-
dibilitat: econòmica, social i mediambiental.

Quines empreses són aquestes?
Les dues empreses principals són BioBio i Veritas. Gràcies a 
BioBio hem aconseguit que l’Hospital de Meritxell, sigui el 
primer de l’entorn dels Pirineus que dona menjar ecològic 
als pacients, i també m’agradaria destacar la creació de la 
primera marca de menjar certificada 100% ecològica, Bio-
bo. Per primera vegada a la història hem aconseguit expor-
tar menjar preparat fet a Andorra. 

On l’exporteu?
A Espanya, a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
Fer una cuina central ecològica, era tot un repte; vam viure 
una crisi important, d’on va néixer una gran oportunitat. Vam 
deixar de gestionar restaurants a pistes i ens vam trobar 
amb una cuina central ecològica, però sense clients. Teníem 
6 mesos per reinventar-nos abans de l’inici de la temporada 
i vam crear un model de negoci que donava solució a una 
de les necessitats principals del país, una qualitat estàndard 
de restauració amb un ús no intensiu de mà d’obra. Així va 

néixer BioBio Restauració, una idea innovadora que funcio-
na des de fa 3 anys, capaç de servir a Vallnord 800 menús 
diaris amb una sola persona a la cuina. La temporada passa-
da vam arribar als 74.000 menús. 

Quins altres projectes teniu en cartera?
Un dels més importants és la concessió de la gestió del 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu en alçada d’Andorra (CAR), 
que es farà al cap del port d’Envalira. Avui els esportistes en-
trenen cada vegada més en alçada, i la nostra aposta va en 
aquest sentit. En la línia dels valors del grup, tenim clar que 
l’esport fomenta hàbits de vida saludables, i per això ens 
vam presentar al concurs, en què vam guanyar la concessió 
per 40 anys, per construir i explotar el centre, destinat a pro-
fessionals i amateurs. Estic convençuda que el CAR podria 
significar per a Andorra el que els Jocs Olímpics van ser per 
a Barcelona. Això és el futur. En els treballs que s’estan fent 
a la CEA sobre la marca Andorra, cada vegada surt més el 
fet que el país ha d’estar relacionat amb l’esport, l’alçada, la 
natura i la salut.

Quan estarà acabat?
Està previst obrir al juny del 2022. Situat a 2.500 metres, 
serà el CAR més alt d’Europa i, si hi fem una piscina, serà 
la més alta del continent. El CAR podria ser un aglutinador 
del coneixement esportiu i podria ajudar a millorar l’esport 
del país. 

També us vau presentar al concurs del casino...
Sí, no vam guanyar. El nostre projecte era sostenible, adap-
tat a la realitat del país, amb Casinos d’Àustria que no ha 
viscut cap cas de corrupció en els seus 80 anys d’història, 
i acostumat a operar en països de muntanya. Ara em pre-
ocupa el futur, no m’agradaria veure el país implicat en un 
problema d’aquestes característiques.   •

nim d’una família humil, i en un moment de la vida vam patir 
dificultats econòmiques i ens va costar molt d’esforç pagar 
els estudis.  

Quin lloc ocupa l’esport en la seva vida?
L’esport m’ha marcat profundament, tant personalment com 
professional. De ben jove vaig ser nedadora, no es pot dir 
professional, perquè cobrava molt poc –encara que la na-
tació em va permetre comprar-me el primer cotxe-, i vaig 
aconseguir ser la tercera d’Espanya en 200 metres papallo-
na. Entrenava de 4 a 6 hores al dia, era molt dur... L’esport 
m’ha ensenyat valors com la constància, la disciplina i el sa-
crifici, que m’han permès estudiar tant i sobreposar-me a 
les etapes dures de la vida. Vaig passar un moment difícil 
amb la separació dels meus pares, era una adolescent rebel 
que s’avorria a la universitat, fins al dia en què el degà em 

La Gemma és una persona divertida, treballadora i inquieta que lluita 
aferrissadament per aconseguir els seus objectius. És la CEO de l’univers 
Bomosa, l’empresa que ha guanyat la concessió per construir el Centre 

d’Alt Rendiment a Andorra i està convençuda que això marcarà una fita en 
el futur del país.

Per Mari Carmen Grau

“L’esport m’ha marcat 
profundament, tant la meva 
vida com la meva trajectòria 

professional”
“El CAR marcarà un abans i un després 

en la vida d’Andorra”

GEMMA RIU

La Gemma Riu i Botifoll neix a Terrassa el 10 de maig de 1976. 
Estudia Ciències Econòmiques a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, fa un postgrau de Direcció Financera a la EUNCET 
(UPC), després fa el CEFA a l’Institut d’Estudis Financers i 
després fa un MBA a ESADE, que acaba a Nova York, i un 
PDG a l’IESE. Ve a Andorra l’any 2008 per treballar a Armor, el 
Family Office de la família Aristot-Mora i des del 2014 és CEO de 
L’Univers Bomosa. Viu amb la seva dona, i entre les seves aficions 
destaca l’esport en general, principalment la natació, una disciplina 
a la qual es va dedicar de ben jove de manera semiprofessional. 
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