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NOTÍCIES D’EMPRESA
FISCALITAT

Cerqueda Internacional
obre una web de consulta
sobre el nou marc tributari

Les cerveses Alpha Andorra
celebren el primer aniversari
ALIMENTACIÓ
Les cerveses Alpha Andorra acaben de celebrar el primer aniversari de l’obertura de la fàbrica i la
presentació al públic de les cerveses. Per celebrar-lo, es va organitzar una jornada de portes obertes
a la instal·lació ordinenca en què
es va oferir un tast. Alpha va ser
una aposta per a la creació de
cervesa a Andorra d’una manera
artesanal i natural, i ja ha començat a donar-se a conèixer, tant al
país com en altres regions amb
tradició cervesera, com Bèlgica,
Alemanya o Txèquia, interessades
tant per tastar un producte d’un
país que fins ara no estava dins

dels productors de cervesa, com
pel col·leccionisme de xapes i etiquetes.
Actualment se’n poden trobar al
mercat quatre de diferents. La Pilsen, la primera que es va crear, la
torrada, Roure, una negra, Crepuscle, i la més nova, Monjo Boig,
una cervesa de blat. Per Nadal es
va realitzar una tirada especial
amb llúpol conreat al país de 790
ampolles, l’Andorbock fumada. A
més, continua la preparació de
nous sabors, i amb la voluntat

Actualment n’hi ha al
mercat quatre de diferents
i es preparen més novetats

d’organtizar altres iniciatives, com
una Oktoberfest al país.
El principal valor de les cerveses Alpha és l’aigua de la Cortinada, amb una mineralització ideal
per a la recepta emprada. Setmanalment se’n produeixen uns 700
litres, i està previst ampliar la producció a 1.000 litres; amb la motivació dels socis fundadors, Antoni
Medina i Heiko Kirchner, als quals
s’ha unit Rajesh Jethani, i amb el
treball i dedicació de Carmen Caldeiro. Tot per crear un sabor del
país.
Cervesa Alpha
Residencial Golf. Ed. Eagle,
baixos, local 1.
LA CORTINADA - ORDINO
Tel.: 849 320 / 325 503
alphandorra@gmail.com

La consultora Cerqueda Interna- tes dels experts. D’aquesta macional Serveis presenta la web nera, la web també és un instruwww.finestretafiscal.com, una ei- ment d’utilitat per a aquelles
na en xarxa de consulta gratuïta persones que busquin resposque té com a objectiu donar res- tes genèriques o desitgin amposta als dubtes que es puguin pliar coneixements. Els promoderivar de l’aplitors
de
la
cació del nou
iniciativa destamarc tributari.
quen que la pàgiAmb interfície El servei que ofereix
na és d’especial
àgil i intuïtiva, ‘finestretafiscal.com’ és utilitat per famil’usuari pot fer totalment personalitzat
liaritzar-se amb
arribar els dubtotes les obligates als experts
cions tributàries,
fiscalistes de Cerqueda Interna- així com per contestar a les incional Serveis, i obtindrà una quietuds dels usuaris més avanresposta en un màxim de 24 ho- çats que vulguin aprendre a gesres. Cal destacar que es tracta tionar estratègicament la seva
d’un servei 100% personalitzat, empresa.
que analitza cas per cas.
El lloc web compta amb un
Cerqueda Internacional Serveis
apartat de preguntes freqüents
C/ Mossèn Tremosa, 4
on queden recollides les qüesANDORRA LA VELLA
tions que més interès hagin susTel.: 821 422 / Fax: 829 790
citat, juntament amb les resposwww.cerquedainternacional.com

Campament d’estiu per descobrir l’idioma xinès
ESTUDIS
English Summer, amb més de 30
anys d’experiència en l’ensenyament d’idiomes, ha organitzat la
primera edició del Chinese Summer Camp, el primer campament
d’estiu per aprendre xinès a Espanya. L’activitat està dirigida a
nens i nenes d’entre 6 i 14 anys,
que tinguin o no coneixements bàsics de la llengua xinesa, i es realitzarà a Prades (Tarragona) entre
el 24 de juny i el 6 de juliol.
El xinès és la llengua amb més
parlants al món, més de 1.000
milions, i el creixement de la Xina,
i de tot el continent asiàtic, ha

provocat més interès de les empreses pels professionals amb coneixements de l’idioma. Per exemple, a Espanya es calcula que hi
ha més de 50.000 persones que
l’aprenen. Per oferir la possibilitat
a les famílies que vulguin que els
seus fills aprenguin la llengua, English Summer i Jiajia Wang, emprenedora xinesa resident a Barcelona, organitzaran enguany per
primer cop el Chinese Summer
Camp.

Tretze dies d’aprenentatge,
cultura i diversió per als
nens a Tarragona

Al campament, els alumnes
aprendran durant 4 hores xinès de
la mà de professors nadius, això
com les principals bases de la cultura i tradicions del país. Les tardes i els caps de setmana faran
tallers i jocs, practicaran esports,
participaran en festes temàtiques
i elaboraran les disfresses, decorats i el guió per a la representació d’una obra de teatre xinès,
que es veurà el darrer dia del
campament. Unes jornades lúdiques per conèixer i aprendre un
idioma amb futur.
English Summer
Tel.: 902 170 269 / 902 153
sberga@garamond.biz
comunicacion@englishsummer.com

