
 

 
 

 

NOTA DE PREMSA 

La Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, fa el traspàs de 

poders a la CEA per a  l’organització del Fòrum d’Emprenedors de la Cimera 

Iberoamericana 2020. 

 

La Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha visitat el Principat d’Andorra, 

després que la Conferència Iberoamericana atorgués, el passat mes de novembre, la 

Secretaria Pro Tempore (SPT) a Andorra, i en conseqüència, la responsabilitat d’organitzar la 

Cimera Iberoamericana l’any 2020.  

La màxima responsable de la SEGIB, s'ha trobat també amb la CEA,  per mantenir una nova 

reunió de treball,  i formalitzar el traspàs de poders, per tal que la Confederació 

Empresarial Andorrana assumeixi l’organització del XIII Fòrum d’Emprenedors (XIII 

Encuentro Empresarial Iberoamericano) de la Cimera Iberoamericana 2020, que es fa de 

manera paral·lela a la Cimera Iberoamericana. 

Una trobada que ha comptat amb una àmplia representació de la junta de la patronal, entre 

els quals el seu president, Gerard Cadena,  i vicepresident Miquel Àngel Armengol,  i la 

responsable de relacions internacionals, Montserrat Ronchera. 

La XXVI Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern se celebrarà a Andorra al 

novembre de 2020, sota el lema: "Innovació per el desenvolupament  sostenible- Objectiu 

2030". 

La voluntat,  és vincular l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

l'Agenda 2030 a la innovació, posant-la al servei de la sostenibilitat en diferents àmbits com 

són l'Educació, la transició energètica i la inclusió social. Tot plegat,  amb una perspectiva 

mediambiental on temes com l’energia i l’economia circular treballin a favor de la igualtat 

d'oportunitats i la integració.  

Després de la jornada de treball entre la SEGIB i la CEA, s’han consensuat alguns dels temes 

que es podrien tractar en el decurs del Fòrum Empresarial. 

 

 Turisme sostenible, donat que es el centre de la nostra economia. Incloent-hi 

temes de gestió: estacions d’esquí/muntanya, risc allaus, turisme sostenible,  

mobilitat... 

 El sector comercial amb els reptes que es presenten amb l’e-commerce. 

 Sostenibilitat: Economia circular, residus 0, energia renovable. 



 

 Digitalització: Telecomunicacions, universalització, blockchain, la nova banca i 

les noves tecnologies. 

A més, es treballa amb la possibilitat de coordinar trobades i reunions de negocis per 

afavorir el Networking entre els assistents i donar un valor afegit als participants.  

Actualment, els membres de la Conferència Iberoamericana són els 22 països 

d'Iberoamèrica: 19 països d'Amèrica Llatina de llengües castellana i portuguesa, més 

Andorra, Espanya i Portugal. 

A més, cal afegir tot un seguit d’observadors associats que arribaran a Andorra provinents de 

Corea, Japó, Haití, França, el Marroc, Bèlgica, Itàlia i les Filipines. 

 

 

 

 

 

Andorra la Vella, 12 de febrer de 2019 

 


