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Les Cambres de Comerç dels Petits Estats signaran un 

acord bilateral per a enfortir la cooperació econòmica i 

donar continuïtat al Fòrum Econòmic 

La Cambra de Comerç d’Andorra i Actua participaran a la primera 

trobada a Montenegro 

 

Andorra la Vella, 28 de maig del 2019. En el marc del Fòrum econòmic a 

Montenegro, que tindrà lloc del 29 al 30 de maig, les Cambres de Comerç 

dels Petits Estats d’Europa signaran un acord de cooperació amb l’objectiu 

de promoure la col·laboració en matèria d’inversió, comerç i cultura.  

En virtut de l’acord, se celebrarà un Fòrum Econòmic, que es durà a terme 

al país que aculli els Jocs dels Petits Estats d’Europa, sent la cambra de 

comerç del país amfitrió l’organitzadora d’aquesta cimera. Així, la Cambra 

de Comerç d’Andorra organitzarà el 2021 la propera edició d’aquesta nova 

trobada econòmica entre Petits Estats. 

El Fòrum Econòmic se centrarà en assumptes que millorin la cooperació i 

els intercanvis entre els països en els àmbits negocis, tecnologia, educació, 

projectes en comú i altres formes de connectivitat.  

Enguany, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra assistirà i 

participarà conjuntament amb Actua en el primer Fòrum Econòmic dels 

Petits Estats. L’objectiu d’aquesta trobada és donar a conèixer les 

oportunitats de negoci a Andorra així com establir llaços econòmics, 

empresarials i institucionals amb els altres països, tal com estableix l’acord 

de cooperació.  
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En la primera sessió de treball del Economic Forum of the Small States of 

Europe, la intervenció institucional anirà a càrrec de Raymon Ginesta, 

vicepresident de Comerç de la CCIS, i Judit Hidalgo, directora d’Actua.  

A continuació, la delegació participarà en un dinar de Networking i després 

en una sessió de reunions B2B orientades a negoci. Finalment, es realitzarà 

una trobada dels presidents i representants de les diferents Cambres de 

Comerç dels Petits Estats d’Europa per analitzar temàtiques de cooperació 

i línies de treball conjunt. 

La delegació de la Cambra estarà integrada per Pilar Escaler, directora; 

Raymon Ginesta, vicepresident de Comerç, Esther Puigcercós, directora 

general d’Andorran Banking i vicepresidenta Altres Serveis de la Cambra, 

Joan Arderiu, tresorer adjunt, Meritxell Marsà, vocal cooperadora. A la 

trobada també s’han convidat a Judit Hidalgo, directora d’Actua, i Jaume 

Martí, president del Comitè Olímpic d’Andorra (COA) com a representants 

clau en la futura edició dels Jocs dels Petits Estats i el Fòrum Econòmic que 

se celebraran a Andorra l’any 2021.  
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