
  

 

 

NOTA DE PREMSA  

La CEA participa al III Fòrum de petites i mitjanes empreses 

Iberoamericanes, que té lloc avui i demà a Buenos Aires. 

Seguint amb el mandat sorgit després de la celebració de la XXVI Cimera Iberoamericana 

de Caps d'Estat i de Govern de Antigua, a Guatemala, d’impulsar, en col·laboració amb 

les autoritats responsables, les polítiques per a les micro, petites i mitjanes empreses 

(MIPYME) de l' espai iberoamericà, avui i demà  (2 i 3 de juliol) té lloc a Buenos Aires la 

celebració del III Fòrum de les micro, petites i mitjanes empreses Iberoamericanes. 

El President de la CEA, Gerard Cadena, ha destacat en la seva intervenció el paper de la 

micro, petita i mitjana empresa en el teixit empresarial andorrà, on representa el 99% 

del total i en com les  micro, petites i mitjanes empreses encaren els grans reptes del 

present, com la quarta revolució industrial, la digitalització, la internacionalització, 

l'empoderament de la dona o la inclusió. Per Cadena,  “quan un veu la proporció que les 

MIPYMES representen en el conjunt de les nostres economies, el que està clar és que o 

les MIPYMES superen aquests reptes o la societat -en el seu conjunt- no els superarà. 

Un futur sense petites empreses és -avui per avui- impossible d'imaginar.” 

La present edició 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), i té com a objectiu 

analitzar els desafiaments derivats de la transformació productiva i la inclusió de les 

MIPYMES en la Quarta Revolució Industrial, el foment del comerç intraregional i la 

participació de les pimes en les cadenes globals de valor. 

Aquesta trobada està dirigida a empresaris pime, funcionaris públics responsables de 

polítiques, investigadors i acadèmics, representants d'organismes multilaterals, 

representants d'organitzacions empresarials i, especialistes i representants 

d'associacions iberoamericanes lligades a la producció. 

Al final del matí es tancarà un petit document de recomanacions, que s’enviarà a la part 

política i als responsables governamentals de les petites i mitjanes empreses. 

 

Andorra la Vella, 2 de juliol de 2019 

 


