
 

CHINA AT BARCELONA SUMMIT REUNIRÀ PER 

PRIMERA VEGADA LES PRINCIPALS AGÈNCIES 

D’INVERSIÓ I EMPRESES XINESES  

 

 Del 19 al 21 d’octubre, el China at Barcelona Summit mostrarà als inversors xinesos els 
avantatges de Barcelona com a porta d’entrada a Europa i a la Mediterrània. 

 El Summit comptarà amb la participació d’empreses destacades i agències d'inversió de les 
ciutats de Pequín, Xangai i Chongquing i de la província de Shandong. 

 L’esdeveniment l’organitza la Cambra de Comerç de Barcelona, “la Caixa” i la consultora 
Mazars, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Casa Asia. 

 
 

Barcelona, 29 de setembre del 2011. Del 19 al 21 d’octubre tindrà lloc la primera edició del China at 
Barcelona Summit, una iniciativa pionera a l’entorn de l’arribada d’inversions xineses al sud d’Europa 
i l’àrea Mediterrània amb l’objectiu prioritari de posicionar Barcelona com la millor opció per localitzar 
aquestes inversions a la zona.  L’esdeveniment, que està organitzat conjuntament per la Cambra de 
Comerç de Barcelona, “la Caixa” i Mazars, compta també amb el suport de la Generalitat de Catalunya,  
l’Ajuntament de Barcelona i Casa Asia.  

 
Es tracta d’una trobada bilateral que durant tres dies oferirà a institucions xineses relacionades amb la 
inversió cap a l’exterior i a empreses xineses amb plans d’inversió en la zona  una visió pràctica de les 
oportunitats de negoci que Barcelona i Catalunya els pot oferir. En aquesta primera edició, hi prendran part 
les agències d'inversió i empreses destacades de les ciutats de Pequin, Xangai, Chongqing i de la província 
de Shandong, que han mostrat el seu interès per conèixer de primera mà les possibilitats de negoci en 
aquesta àrea. 
 
El programa està dissenyat específicament per satisfer les necessitats de potencials inversors i per facilitar 
que representants institucionals i empresaris, tant xinesos com locals, puguin interactuar entre ells. Per això 
inclourà visites a infraestructures i localitzacions clau de Barcelona, sessions informatives, trobades “one-to-
one” amb companyies locals dels seus sectors i reunions amb institucions locals.   
 
El China at Barcelona Summit, a més d’erigir-se en plataforma per captar inversions xineses,  pretén que 
aquest esdeveniment sigui una nova font d’informació, anàlisi i generació de coneixement sobre  la  



 

 

globalització d’empreses xineses, i en particular sobre la seva expansió en aquesta zona d’Europa i de la 
regió mediterrània.  La iniciativa  compta amb el suport de  Invest in Catalonia, l’àrea d’atracció i promoció 
d’inversions del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i Casa Asia. A més te el 
recolzament de l’Ajuntament de Barcelona, Port de Barcelona, Invest in Spain,  l’IEMed, l’Institut Confuci de 
Barcelona i les escoles de negocis ESADE i IESE com a “knowledge partners”. 
 
L’ acte central del China at Barcelona Summit tindrà lloc el matí del dijous 20 d’octubre a Casa Llotja. Aquesta 
jornada, adreçada específicament als agents econòmics i oberta als mitjans de comunicació, començarà amb 
les paraules de benvinguda de representants institucionals i organitzadors, i continuarà amb una sèrie de 
conferències i taules rodones que analitzaran a fons el procés de globalització i d’expansió d’empreses 
xineses al sud d’Europa i a la regió Mediterrània.   
 
La Xina, no ha tingut, tradicionalment, una presència inversora destacable a Europa. No obstant això,  la 
naturalesa del comerç internacional actual i la nova realitat econòmica han provocat un canvi d’hàbits, fet que 
comporta que hi hagi noves àrees de negoci per explorar,  possibilitats de sanejar i injectar capital, i, en 
definitiva, de donar un nou paper a Europa en la reestructuració industrial existent.   
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