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33 Els representants de l’ACB, a l’EIBTM.

L’
Andorra Convention Bu-
reau (ACB) va mantenir 
contactes amb empre-
ses brasileres, poloneses 

i alemanyes intressades en organit-
zar seminaris, convencions o altres 
esdeveniments al Principat. Tot a la 
trobada internacional en innovació 
que es fa a Barcelona, una de les més 
importants del món. Allà, una dese-
na de membres de l’ACB van aprofi-
tar la seva participació a la 25a edi-
ció de la fira EIBTM de la capital ca-
talana per establir aquests nous 
contactes empresarials i així poten-
ciar el turisme de negocis a Andorra.

Andorra Turisme va informar 
que, de moment, hi ha programa-
des un centenar de reunions amb 
els professionals del Principat. En 
aquests tres dies, l’ACB vol recollir 
el màxim de contactes possibles que 
suposin l’acollida al país de semina-
ris i convencions.

Des de fa tres anys que EIBTM és 
una cita important dins del calen-
dari de fires per a les empreses an-
dorranes especialitzades en aquest 
sector. A més, es tracta del certa-
men més important a nivell mun-
dial entre els salons destinats a les 
reunions de negocis i els salons de 
congressos.

En números, EIBTM es tracta del 
certamen del segment dels congres-
sos i negocis més important a nivell 
europeu i reconegut del món, on hi 
prenen part més de 15.200 professi-
onals del sector del turisme de nego-
cis d’arreu del glòbus.

En aquesta fira, a més, es cele-
bren esdeveniments networking 
que tenen com a voluntat establir 

un primer contacte entre les dife-
rents entitats que participen en 
aquesta trobada. A més, també hi 
ha sessions formatives adreçades 
als professionals perquè puguin 
aprofundir en l´ús de les eines 
tecnològiques que s’utilitzen en 
aquest sector i així, aprofitar mi-
llor la seva estada.

De moment, hi ha programades 
un centenar de reunions amb els 
professionals d’Andorra. En aquests 
tres dies, l’ACB vol recollir el màxim 
de contactes possibles que suposin 
l’acollida al país d’aquests tipus d’es-
deveniments. I es van mostrar els di-
versos atractius del país i les possibi-
litats d’atreure congressistes. H

PRESÈNCIA A L’EIBTM DE BARCELONA

L’ACB manté contactes 
internacionals per a congressos
El Convention Bureau parla amb empreses brasileres i alemanyes
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ELECCIONS AL SINDICAT

El sindicat policial CFPA va tenir 
eleccions internes per a la direcció 
de la força representativa dels treba-
lladors. Només es va presentar una 
candidatura única, encapçalada per 
Salvador Prieto, qui ja estava al front 
del sindicat. Aquesta era una candi-
datura continuista, amb vocació de 
continuar fent la mateixa tasca que 
s’havia estat fent fins ara.

La candidatura de Prieto va estar 
l’única que es va presentar per a di-
rigir el CFPA. Com a novetat, el sin-
dicat aposta per alleugerir el seu co-
mitè, que serà més reduït del que ha-
via estat fins ara. 

Els resultats no seran públics fins 
avui, ja que es va fer durant tota la 
jornada i fonts del CFPA van expli-
car que avisarien del total de repre-
sentants sindicals en el dia d’avui. H

El CFPA reelegeix 
la direcció de 
Prieto en una 
opció continuista
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