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Reunió a Casablanca amb la patronal marroquina CGEM 
 

Foment i Cambra demanen el suport de l’empresari 

del Marroc per impulsar el Corredor Mediterrani  

 
 

� Les organitzacions empresarials catalanes acorden amb la marroquina intensificar 
les relacions comercials entre ambdós països i potenciar la creació de societats 
mixtes 
 

� S’acorda incrementar les relacions empresarials i institucions de Catalunya i el 
Marroc per al ple desenvolupament de la Unió per la Mediterrània 
 

� Foment, Cambra i la CGEM es tornaran a reunir abans d’acabar l’any, aquest cop 
a Barcelona 

 

Barcelona, 1 de març de 2012 

La Cambra de Comerç de Barcelona i Foment del Treball han demanat el suport de l’empresariat 

marroquí per impulsar el desenvolupament del Corredor Mediterrani. En el marc de la visita 

institucional i empresarial al Marroc que encapçala el president de la Generalitat, Artur Mas, el 

president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, i el president de la Comissió d’Internacionalització de 

la Cambra, Pau Relat, s’han reunit amb el president de la Confederació General d’Empreses del Marroc 

(CGEM), Mohamed Horani. Els empresaris catalans han exposat als seus homòlegs marroquins la 

importància estratègica que té per a Catalunya i Espanya el Corredor Mediterrani, més enllà de que 

sigui “una oportunitat excel·lent per a la potenciació de les relacions comercials entre les dues ribes 

del Mediterrani”, com ha explicat Joaquim Gay de Montellà. Per la seva banda, Pau Relat ha destacat 

que “a través del partenariat de les empreses catalanes i marroquines es pot reforçar, també 

conjuntament, l’entrada a altres mercats de l’Àfrica”. 

  

Empresaris catalans i marroquins han realitzat una sessió de treball en què han participat, a banda de 

representants de Foment, la Cambra i la CGEM, també representants de les cambres de comerç de 

Casablanca i Tànger. En aquesta trobada s’han plantejat també mecanismes per intensificar les 

relacions comercials entre Catalunya i el Marroc, així com potenciar les inversions empresarials entre 

ambdós països i la creació de societats mixtes per optimitzar les capacitats d’actuació en sengles 

mercats interiors, així com l’obertura conjunta de nous mercats exteriors. En aquest sentit, Gay de 
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Montellà i Relat han mostrat l’interès de l’empresariat català en incrementar les relacions comercials i 

les inversions en el conjunt de països àrabs i de l’Àfrica subsahariana. 

 

 

Participar en el desenvolupament ple de la UpM 

 

D’altra banda, les organitzacions empresarials catalanes i marroquines han plantejat treballar 

conjuntament amb els respectius governs per assolir el desenvolupament ple de la Unió per la 

Mediterrània (UpM), així com participar més activament en les inversions i les accions de caràcter 

econòmic que aquesta organització preveu com a línies estratègiques de treball. En aquest sentit, 

Foment del Treball i la Cambra de Comerç de Barcelona han decidit crear una comissió de treball 

conjunta per incrementar la relació de les empreses catalanes amb les activitats de la Unió per la 

Mediterrània. 

 

La patronal marroquina, CGEM, i les organitzacions empresarials catalanes Foment del Treball i 

Cambra de Comerç , s’han emplaçat per mantenir una nova trobada a Barcelona abans del final de 

2012. 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Foment del Treball  

T. 934 841 209 · 934 841 258 

 

Cambra de Comerç de Barcelona 

T. 34 93 416 94 74                  4 74                   


