
 

LA CEA participa a la XII Trobada Empresarial Iberoamericana 
 
La XII Trobada Empresarial Iberoamericana se celebra des d’ahir i fins avui (14 i 15 de novembre 
de 2018) a L'Antigua Guatemala, en el marc de la XXVI Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i 
de Govern, prevista per divendres 16 de novembre. 
  
La XII Trobada Empresarial Iberoamericana, està organitzada pel Comitè Coordinador 
d'Associacions Comercials, Agrícoles, Comercials, Industrials i Financeres de Guatemala (CACIF) 
amb el suport de la Secretaria General Iberoamericana. Aquesta iniciativa permet reunir 
importants líders empresarials, líders d'opinió i altres integrants del sector privat per discutir les 
perspectives regionals sobre prosperitat, inclusió i sostenibilitat. 
 
Per la Confederació Empresarial Andorrana, aquesta és una cita doblement 
important. D’una banda permet estrènyer els llaços amb nous socis, com ara l’OIE, 
on la CEA ha estat recentment admesa com a membre  de ple dret, i de l’altra, 
permetrà prendre bona nota de tots els detalls,  ja que – amb tota probabilitat- a 
finals d’aquesta setmana es designarà Andorra com a seu de la XIII Troba da 
Empresarial Iberoamericana, de la qual,  la CEA, en serà l’amfitriona.  
 
La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan; ha manifestat la seva satisfacció per 
"poder escoltar les sol·licituds i recomanacions dels mes de 600 empresaris i empresàries vinguts 
de tota Iberoamèrica presents en la trobada ". 
 
La secretària general afirma que "amb la Cimera de l'Antigua podem donar un exemple al món 
que és possible establir una nova conversa, un diàleg fluid, constructiu, i proactiu, entre el sector 
públic, el sector privat i els altres actors de la societat ". 
 
La Trobada Empresarial s'ha consolidat ja com una cita rellevant per als empresaris i empresàries 
d'Iberoamèrica que, en aquesta ocasió, debaten el paper del sector privat en els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, el comerç i la inversió com a elements de 
prosperitat i desenvolupament, l'ecosistema digital com a pilar estratègic per al creixement 
econòmic, la sostenibilitat com a element clau en l'estratègia de ciutadania corporativa, 
l'empoderament de la dona i el programa iberoamericà de mobilitat de talent i capital humà, 
entre d'altres. 
 
A més, en el marc d’aquesta trobada, el President de la CEA, Gerard Cadena, pren part també, de 
forma activa, en la XXIX Reunió de Presidents d'Organitzacions Empresarials Iberoamericanes 
(13, 14 i 15 de novembre). 
 
Liderar una iniciativa d’aquestes característiques permet als empresaris andorrans visibilitzar els 
interessos de país davant la cooperació iberoamericana, així com establir aliances estratègiques 
per aconseguir un creixement econòmic i social. 
 
D’altra banda, la XXVI Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern se celebrarà el 16 de 
novembre de 2018 a la ciutat de l'Antigua Guatemala. 
 
La Conferència Iberoamericana està integrada per: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, 
Costa Rica, Cuba, Xile, República Dominicana, l’Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, 
Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, l’Uruguai i Veneçuela. 
 


