
 

  

 

 

 

NOTA DE PREMSA  

“Les organitzacions empresarials tenim la missió d'ajudar als nostres 

associats a adaptar-se a un nou paradigma marcat per la innovació i la 

sostenibilitat.” Gerard Cadena, President de la CEA 

El President de la CEA, Gerard Cadena ha intervingut aquest matí (hora argentina) en la 
segona sessió de la jornada final de treball que aquests dies es desenvolupa a 
l’Argentina, en motiu del III Fòrum Iberoamericà de les mitjanes i petites empreses 
(MIPYMES). 
 
La jornada, que ha estat presidida pel Ministre de Relacions Exteriors i de Culte argentí, 
Jorge Faurie i la Secretària General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan s’ha 
centrat en determinar de quina manera les polítiques públiques  poden fomentar les 
petites i mitjanes empreses, i en com,  les organitzacions empresarials poden sumar en 
aquest procés. 
 
L’economia digital, ha estat un dels temes destacats de les diverses intervencions, un 
concepte que s’ha definit com a clau per tenir més i millors empreses. 
 
Precisament, en aquest context, el President de la patronal andorrana, i des del passat 
17 de juny, President pro-témpore de la CEIB, Gerard Cadena,  ha destacat en la seva 
intervenció, la recent però intensa activitat impulsada des de la CEA per tal de donar 
suport als petits i mitjans empresaris, i ha afirmat que “les organitzacions empresarials 
tenim la missió d'ajudar als nostres associats a adaptar-se a un nou paradigma marcat 
per la innovació i la sostenibilitat. 
 
Cadena, ha volgut destacar com la cultura empresarial va liderar la gran transformació 
d'Andorra al segle XX i com, ara,  aquesta mateixa cultura empresarial “és la que ha de 
liderar una nova transformació, basada en la innovació i la sostenibilitat.” De la mateixa 
manera, s’ha refermat en l’objectiu de la CEA, que és, acompanyar els empresaris per 
ajudar-los a complir amb aquest paper de lideratge.  
 
Un procés que Cadena ha remarcat que té en la regió iberoamericana un dels seus espais 
de desenvolupament natural, i “que ha de ser sempre un procés de doble direcció: 
d'Andorra cap a Iberoamèrica i d'Iberoamèrica cap a Andorra.” 
 
 



 
 
 
 
 

La present edició del Fòrum de les MIPYMES és una iniciativa conjunta del Consell 
d'Empresaris Iberoamericans (CEIB), CEOE Internacional, la Secretària General 
Iberoamericana (SEGIB) i del Govern de l'Argentina juntament amb la Unió Industrial 
Argentina (UIA), que té com a objectiu analitzar els desafiaments derivats de la 
transformació productiva i la inclusió de les petites i mitjanes en la Quarta Revolució 
Industrial, el foment del comerç intraregional i la participació de les pimes en les 
cadenes globals de valor. 

 


