
  

 

 

NOTA DE PREMSA  

La CEA s’incorpora al patronat de la Fundació per a l’organització de 

la Cimera Iberoamericana 2020 

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha 

participat aquesta tarda en la primera reunió del patronat de la Fundació que 

s’encarrega de l’organització de tots els actes de la Cimera Iberoamericana 2020, 

incloent la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, que és responsabilitat directa de la 

CEA en tant que organització patronal. 

La Fundació durà a terme tots els treballs d’organització logística dels diversos 

esdeveniments durant el proper any i mig, en què Andorra ostenta la secretaria pro-

témpore de la Cimera Iberoamericana i la CEA en particular, la presidència pro-témpore 

del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). 

Durant la reunió que s’ha celebrat avui, sota la presidència del cap de Govern, Xavier 

Espot, i dels ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de Finances, 

Eric Jover, d’Afers Exteriors, Maria Ubach, de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i 

Turisme, Verònica Canals, així com amb els cònsols majors de Canillo i Andorra la Vella, 

Josep Mandicó i Conxita Marsol, el president de la patronal ha insistit en la importància 

que es contractin empreses andorranes per als diferents productes i serveis que siguin 

necessaris per organitzar els diversos actes de la Cimera 2020. 

La Confederació Empresarial Andorrana ostenta des del juny passat la presidència pro-

témpore del Consejo de Empresarios Iberoamericanos i és l’encarregada d’organitzar la 

XIII edició de la Trobada Empresarial Iberoamericana (Encuentro Empresarial 

Iberoamericano), que se celebrarà a Andorra la Vella el novembre del 2020, la mateixa 

setmana que la reunió de caps d’Estat i de Govern dels 22 països iberoamericans. 

La Trobada Empresarial Iberoamericana comptarà amb la participació d’empreses dels 

països de la regió i, al llarg de les dues últimes dècades, s’ha consolidat com 

l’esdeveniment de major rellevància després de la cimera de caps d’Estat i de Govern 

amb la qual es culminen els dos anys de secretaria pro-tèmpore andorrana. 

 

Andorra la Vella, 10 de juliol de 2019 

 


