
 

  
 

 

NOTA DE PREMSA 

La XIII Trobada Empresarial Iberoamericana -que impulsa la patronal-  obre una 
nova oportunitat de negoci per a l’empresariat andorrà. 

Paral·lelament a la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana, hi haurà un espai obert a les 
empresàries i empresaris andorrans, per tal que coneguin i estableixin contacte amb d’altres 
emprenedors arribats d’arreu d’Iberoamèrica. 

La Trobada d’avui dimarts  entre la patronal andorrana i la Secretària General Iberoamericana, 
Rebeca Grynspan- de visita oficial al país- ha servit, entre altres qüestions- per començar a 
concretar el contingut dels panells i les taules rodones que centraran la XIII Trobada 
Empresarial Iberoamericana, que tindrà lloc el mes de novembre de 2020 a Andorra.  

En el decurs de la reunió de treball, s’han presentat també els avenços fets en matèria 
organitzativa i s’han introduït les línies generals d’una de les novetats d’aquesta edició: el 
Networking, que tindrà lloc per primera vegada en aquesta edició de la Trobada Empresarial 
Iberoamericana. A més, es preveu que, en paral·lel a la Trobada es puguin celebrar sessions 
de contactes d’experiències i de negoci entre l’empresariat local i les empreses 
iberoamericanes presents aquells dies a Andorra. 

Per la CEA és molt important que un esdeveniment d’aquestes característiques repercuteixi 
directament sobre el teixit empresarial del país, per això, a més de demanar al Govern que es 
prioritzi la contractació dels serveis necessaris per a la realització d’aquest esdeveniment a 
empreses nacionals,  es facin també trobades i activitats adreçades a generar contactes i 
oportunitats de negoci per a les empreses del país amb Iberoamèrica. 

Qüestions com l’economia circular, la innovació i la responsabilitat corporativa  seran presents 
en aquestes trobades, on també es posaran sobre la taula les darreres tendències en àmbits 
més consolidats com el turisme, comerç i el sector financer.  

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. 

La Confederació Empresarial Andorrana ocupa des del passat mes de juny la Secretaria pro-
témpore de la Trobada Empresarial Iberoamericana, que se celebra paral·lelament a la Cimera 
de caps d’estat i de Govern iberoamericans.  

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. 



 

 

 

 

 

Assistents CEA:  

 
- Gerard Cadena, president CEA  

- Montserrat Ronchera, vicepresidenta de Relacions Internacionals        

- Astrid Padrós, Secretària de Relacions Internacionals  

- Iago Andreu, Gerent de la CEA  

 

Assistents per part de SEGIB:  

- Rebeca Grynspan, Secretària General Iberoamericana  

- Marcos Pinta Gama, secretari adjunt Iberoamericà  

- Gemma Cano, directora de la Cimera Iberoamericana 

 

 

 

 

Andorra la Vella, 23 de juliol de 2019 

 


