
   

 
 
 

                                                    
                                                                        NOTA DE PREMSA 

 

EL CHINA AT BARCELONA SUMMIT S’ESTRENA COM 
A PLATAFORMA PER CAPTAR INVERSIONS XINESES 

 
 Del 19 al 21 d’octubre, el China at Barcelona Summit pretén mostrar als inversors 

xinesos els avantatges i les oportunitats de negoci de Barcelona com a porta 
d’entrada a Europa i a la Mediterrània 

 La primera edició compta amb la participació de prop de 30 empreses i 4 agències 
d'inversió de les ciutats de Pequín, Xangai i Chongqin i de la província de Shandong 

 L’esdeveniment està organitzat per 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 Àsia 

Barcelona, 20 d’octubre del 2011. La primera edició del China at Barcelona Summit, 
iniciativa pionera a l’entorn de l’arribada d’inversions xineses al sud d’Europa i l’àrea 
mediterrània, va arrencar ahir amb la participació de prop de 30 empreses de diferents 
sectors i 4 agències d’inversió de les ciutats de  Pequín, Xangai i Chongqin i de la 
província de Shandong, que han mostrat el seu interès per conèixer de primera mà les 
possibilitats de negoci que els ofereix tant la ciutat de Barcelona com Catalunya. 
L’esdeveniment està organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Barcelona, 
”la Caixa” i Mazars, i compta també amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i Casa Àsia. 

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, presideix avui l’acte central del 
China at Barcelona Summit, que també comptarà amb les intervencions del president de 
la Cambra de Comerç de Barcelona,  Miquel Valls, del director general de Casa Àsia, Juan 
José Herrera de la Muela, del president i CEO de Mazars Group, Patrick de Cambourg, del 
vicepresident executiu i conseller delegat de CaixaBank, Juan María Nin, i de l’alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias.  
 
Després d’aquests parlaments inaugurals seguiran les conferències i taules rodones, que 
tenen per objectiu analitzar el procés de globalització i d’expansió d’empreses xineses al 
sud d’Europa i a la regió mediterrània, i el paper de Barcelona com a potencial centre 
receptor d’aquestes inversions. Intervindran, entre altres, a més dels màxims 
representants de les agències d'inversió convidades, directius de companyies xineses ja 
establertes  aquí com COSCO, Li-Ning o Blue Star Sillicones, professors de les escoles de 
negoci d’ESADE i IESE i altres experts relacionats amb el tema. 
 
El programa està dissenyat específicament per satisfer les necessitats de potencials 
inversors i facilitar que representants institucionals i empresaris, tant xinesos com locals, 
puguin interactuar entre ells. Per això el programa també inclou, els dies 19 i 21 
d’octubre, visites a infraestructures i localitzacions clau de Barcelona, com Barcelona 
Activa o el Port de Barcelona, sessions informatives a CaixaFòrum i l’ajuntament, 
trobades one-to-one amb companyies locals dels sectors d’alimentació i consum, tèxtil, 
noves tecnologies, equipament i maquinaria per la industria, energies renovables i 
transport i logística, entre d’altres, i reunions amb institucions locals com Casa Àsia, ”la 



Caixa”, l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) , Invest in Catalonia o la Cambra de 
Comerç.   

 
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.  
 
En aquest sentit, el director de Programes Econòmics i de Cooperació de Casa Àsia, 
Amadeu Jensana, considera que la internacionalització de les empreses xineses serà un 
dels fenòmens més importants en la globalització durant els propers anys: «A les grans 
empreses xineses que ja han començat a tenir presència a tot el món hem de sumar 
altres empreses més petites que han aconseguit tenir un nivell tecnològic i de gestió 
suficients per competir a tot el món», comenta. Jensana també creu que Barcelona i 
Catalunya són el lloc idoni d'entrada per a les empreses xineses a Europa, gràcies a 
nombrosos factors: la forta tradició industrial en sectors com l'automoció o la 
maquinària, l'existència d'un port i aeroport amb instal·lacions modernes, l'alt nivell de 
formació dels treballadors i l'alt grau d'internacionalització de l'economia. 
 

 

Nivell d’inversions i balança comercial entre Catalunya i la Xina 
 

Al 2010, la Xina ha invertit 355,3 milions d’euros en diferents projectes empresarials a 
Catalunya, sobretot del sector logístic. Segons Invest in Catalonia al primer trimestre 
d’aquest any la inversió xinesa al territori ja suma 153 milions d’euros.  Algunes de les 
empreses xineses implantades a Catalunya són Blue Star Silicone, COSCO o Min Metals.  
 
Pel que fa la balança comercial, les exportacions de Catalunya a la Xina han augmentat 
un 28% en els últims 5 anys, i s’han situat en 675 milions d’euros el 2010. Aquesta xifra 
representa el 25,48% del total que exporta l’Estat espanyol a la Xina. Les dades del 
primer trimestre d’aquest any mostren un increment de les vendes catalanes a la Xina 
del 15,3% respecte el mateix període del 2010. D’altra banda, Catalunya suma un terç 
del total d’importacions xineses a l’Estat espanyol, amb un increment del 37% el 2010. Al 
primer trimestre del 2011 les importacions continuen creixent, en concret un 9,5% 
respecte els mateixos mesos de l’any anterior. 
 
En la seva tasca de gestió de projectes d’inversió, Invest in Catalonia —l’àrea d’atracció 
d’inversions del departament d’Empresa i Ocupació— compta amb el suport de les tres 
oficines exteriors d’ACC1Ó ubicades a la Xina (Pequín, Xangai i Hong Kong), per tal de 
potenciar l’entrada de projectes i la detecció d’oportunitats d’inversió d’aquest país.  
 
El China at Barcelona Summit està organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, ”la 
Caixa” i la consultora Mazars i compta amb el suport institucional de la Generalitat de 
Catalunya i de Casa Àsia. A més, té el suport del 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. 


