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Quatre joves reben el diploma de la quarta 
promoció del cos de voluntaris per la natura

Els alumnes de la quarta promoció del cos de 
voluntaris per la natura van rebre ahir el di-
ploma que acredita els seus coneixements en 
jardineria, gestió forestal i ramaderia. Quatre 
joves han superat aquests estudis, que van 
donar el tret de sortida el curs 2012-2013 
amb un doble objectiu: tenir un planter de jo-

ves formats en qüestions forestals i donar una 
oportunitat als joves que es troben fora del 
circuit escolar i el laboral. 

El cònsol major massanenc, David Baró, en 
nom de tot l’equip organitzatiu va felicitar els 
diplomats i els va encoratjar a aprofitar els co-
neixements adquirits. 
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Dos joves motoristes van 
resultar ahir ferits com a 
conseqüència de dos acci-
dents a Andorra la Vella i 
a la Margineda, segons va 
informar la policia en un 
comunicat.

El primer sinistre va te-
nir lloc quan faltaven cinc 
minuts per a les dues del 
migdia a l’encreuament en-
tre els carrers Joan Mara-
gall i l’Aigüeta de la capital 
i s’hi van veure implicats 
dos vehicles, un turisme 
Fiat Panda i una motocicle-
ta Kymco Agility City 125, 
tots dos matrícula del Prin-
cipat. Com a conseqüència 
de l’accident va resultar 
ferit el jove conductor de 
la motocicleta, un resident 
portuguès de 29 anys.

El segon accident va te-
nir lloc quan passava un 
minut de les tres de la tarda 
a la carretera de la Margi-
neda, a Santa Coloma, i s’hi 
van veure implicats també 
dos vehicles, una furgoneta 
Fiat Hiace i una motocicle-
ta Suzuki GSX750, tots dos 
amb matrícula del país. En 
aquesta ocasió va resultar 
ferit també el motorista, 
un jove resident cubà de  
23 anys.

Dos joves 
motoristes 
ferits en dos 
accidents
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Generar coneixement i aconse-
guir inversió estrangera priva-
da que acabi generant serveis a 
les empreses són els dos grans 
reptes si es vol aconseguir que 
Andorra tingui un sector de la 
innovació “certament signifi-
catiu” i que pugui convertir-se 
en una alternativa als negocis 
tradicionals.

Així ho va assegurar ahir el 
secretari d’Estat per a la Diver-
sificació Econòmica, Josep Ma-
ria Missé, en la seva intervenció 
en la inauguració de les Jorna-
des d’innovació i noves tecno-
logies, impulsades pel clúster 
Actinn i l’UdA, que duraran fins 
demà i en què prenen part 150 
participants i 50 ponents.

Missé va recordar que actu-
alment moltes empreses que 
presten serveis dins el sector 
de la innovació “ho fan estil 
consultoria” i, per tant, de mo-
ment encara no hi ha empreses 
que desenvolupin producte, 
com per exemple “solucions en 
forma d’aplicacions”.

Per la seva part, el presi-
dent d’Actinn, Albert Moles, 
va explicar que l’objectiu de les 
Jornades d’innovació i noves 
tecnologies no és només ex-
posar els projectes que s’estan 

impulsant des d’Andorra i co-
nèixer-ne altres d’estrangers, 
sinó també “compartir coneixe-
ments, unir empreses i generar 
interès i visibilitat entre la so-
cietat”.

Per això, avui es realitzaran 
ponències a les sales de cinema 
d’Illa Carlemany “per donar vi-
sibilitat al clúster”, mentre que 
demà es faran tallers i demos-
tracions a la zona de Vivand. 
Una d’aquestes exhibicions 
serà l’assaig amb un vehicle 
autònom –el primer a Europa– 
per mostrar com funciona un 
vehicle d’aquestes característi-
ques entre Caldea i Vivand.

conveni amb tecnaRa
Entre els ponents de la primera 
jornada, Manuel Pérez va ex-
posar l’experiència de Tecnara, 
un dels set clústers que hi ha a 
l’Aragó, que en només sis anys 
de vida ha estat capaç de factu-
rar el 78%, 418 milions d’euros, 
del que factura el sector de la 
innovació i les tecnologies de la 
informació i la comunicació.

Pérez, que va destacar que a 
l’Aragó “la política de clústers 
ha estat gairebé inexistent fins 
al 2016”, va incidir en la impor-
tància de treballar en equip, no 
només internament entre les 
diferents empreses i socis que 

formin part del clúster sinó 
també mirant de relacionar-se 
amb altres clústers. En aquest 
sentit, Pérez va anunciar que a 
finals d’octubre, amb la celebra-
ció de la Setmana de l’Aragó a 
Andorra, s’aprofitarà per signar 
un conveni de col·laboració en-
tre Tecnara i Actinn.

Per la seva banda, la direc-
tora d’Actua, Imma Jiménez, 
va repassar la feina que s’està 
fent en el marc dels diferents 
clústers i va insistir, en el cas 
del de salut i benestar, a treba-
llar per potenciar el turisme de 

salut, sobretot en l’àmbit de la 
cardiologia i la reproducció as-
sistida, on la mitjana de tracta-
ments duren vuit i quinze dies, 
respectivament.

Per la seva part, el director 
general d’Andorra Telecom, 
Jordi Nadal, va exposar als as-
sistents el projecte de l’edifici 
The Cloud i en va destacar espe-
cialment la integració amb l’en-
torn, l’obertura a la ciutadania 
i la sostenibilitat, ja que la seva 
façana de “doble pell” i la capa 
d’aigua freàtica permetran “un 
important estalvi energètic”.

Coneixement i inversió estrangera, 
claus per al sector de la innovació
El clúster Actinn i l’aragonès Tecnara signaran el mes vinent un conveni de col·laboració
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Josep Maria Missé en la inauguració de les Jornades d’innovació i noves tecnologies.
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