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Regala’t un ‘coach’ personal

L’STYLE COACHING™
combina l’entrenament de vida i l’assessorament d’imatge per

ajudar a aconseguir una transformació de vida integral

Amb programa CANVI D’IMATGE TOTAL 
fet a mida per a tu, aprendràs pas a pas

com crear una nova imatge personal (per dins i per fora)
i t’ajudarà a viure amb un gran estil i confiança

?

Consulta gratuïta: 816 042 e-mail: thebusinesfollowup@gmail.com
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El Diario Oficial de la Unión Euro-
pea va publicar dimarts les cares
nacionals de les monedes d’euro
andorranes de les quals encara es
desconeix quan estaran en circu-
lació, tot i que en principi ho hau-
rien d’haver estat a l’inici de l’any
2014. El Govern està retardant, en
principi per qüestions legals amb
la UE, la sortida al mercat dels 2,5
milions d’euros en les vuit mone-
des legals en circulació, i això està
provocant força inquietud entre
els numismàtics, que temen que
no sigui gens senzill ni barat
aconseguir les col·leccions. 

“Hi ha por perquè no sabem si
la moneda circularà o s’hauran de
pagar molts diners per aconseguir
una col·lecció completa com està
passant a altres països com al Va-
ticà o Mònaco”, explica Jesús Ro-
dríguez, responsable del web Nu-
mismàtica Visual, lloc de
referència per als numismàtics
espanyols. Rodríguez assenyala

que a l’Estat veí del sud s’està vi-
vint amb “incertesa” el procés i hi
afegeix que també hi ha por que
es pugui especular amb les
col·leccions. “A Mònaco les mo-
nedes també eren per posar-les
en circulació i és impossible tro-
bar-ne, s’estan pagant fins a 200

euros per una cartera”, indica. Tot
i això, després de la publicació de
les cares nacionals de les mone-
des andorranes per part de la
Unió Europea, Rodríguez creu
que la circulació es farà “sí o sí”.
L’oficialitat de la publicació, que
es fa perquè les persones que ma-
nipulen monedes i el públic en
general coneguin els seus dis-
senys, “obliga” a posar-les en cir-
culació, però “esperem que no
passi com al Vaticà, que només
se’n poden trobar de 50 cèntims”.

Des del Principat, Vicent Lucas,
propietari de Filatèlia Andor rana,
també mostrava ahir la seva in-
quietud pel retard en el procés.
“Vivim en una incertesa total i
ningú no en sap res. Només que
havien de sortir fa un any i mig i
ara diuen que als volts de l’estiu.
Altres diuen que no sortiran i que
només es faran carteres de
col·lecció”, explica Lucas, que hi
afegeix que l’únic que saben els
numismàtics és que un cop les
monedes estiguin fetes “aniran a
parar als bancs”.

Amb una llista d’espera d’un
centenar de persones que volen
comprar les col·leccions, el nu-
mismàtic assegura que més enllà
de les peces en circulació es faran
carteres amb les vuit monedes,

que sortiran a un preu d’entre 30 i
35 euros. Des d’Espanya, Rodrí-
guez vaticina que a més de les
carteres, a partir del 2015, Andor -
ra encunyarà monedes de dos eu-
ros commemoratives. 

El ‘Diario Oficial de la Unión Europea’ publica les vuit cares nacionals de
les monedes del Principat per donar-les a conèixer als bancs i al públic 

Els numismàtics, inquiets pel
retard dels euros andorrans
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“Hi ha por perquè no
sabem si la moneda
circularà o s’hauran de
pagar molts diners”
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Vicent Lucas

“Vivim en una incertesa
total i ningú no en sap
res. Sols que havien de
sortir fa un any i mig”
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Una delegació de la ciutat russa
de Dmitrov, propera a Moscou, es
va reunir ahir amb representants
de la Cambra de Comerç, Indús-
tria i Serveis (CCIS) per mirar

d’importar a la seva regió el mo-
del de gestió turística d’Andorra.
En concret, la missió empresarial
es va interessar pel funcionament
de Vallnord, que per les seves ca-
racterístiques –una estació de di-
mensions reduïdes i força enfo-
cada al públic familiar–, s’adiu als

trets dels cinc camps de neu que
hi ha a la zona de Dmitrov. En
aquest sentit, la delegació russa
que durant aquests dies està visi-
tant Andorra vol consolidar les
estacions d’esquí de Dmitrov
com a destinació de cap de set-
mana per als visitants moscovi-
tes. L’alcalde de Dmitrov i presi-
dent de la Cambra de Comerç de
la ciutat, Valeriy Logachev, va in-
dicar que la seva regió rep anual-
ment prop de dos milions de visi-
tants, procedents principalment
de la capital. 

Empresaris russos s’interessen
en la gestió turística del país
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