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El projecte Barcelona Growth s’estrena amb la signatura d’un conveni entre 

Barcelona i Nova York 

 

Les cambres de Manhattan i Barcelona  

i l’Ajuntament promouran l’intercanvi 

d’inversions entre les dues ciutats 

 
 
    

Barcelona, 18 de maig de 2013.-  

 

El President de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls; la presidenta de la 

Cambra de Comerç de Manhattan, Nancy Ploeger; i la Segona Tinent d’Alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona, Sònia Recasens, han signat a Nova York el primer conveni 

marc de col·laboració del projecte Barcelona Growth.  

 

El Barcelona Growth és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç 

que, entre altres actuacions, desenvoluparà l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Data 

Resource Center com a instruments de suport a les empreses locals que es volen 

internacionalitzar. De la mateixa manera, també actuaran com a centre de contacte i acollida 

de les empreses foranies que tinguin interès en la ciutat de Barcelona per a la seva activitat 

empresarial.    

 

Aquest primer conveni marc de col·laboració del Barcelona Growth contempla la col·laboració 

entre Barcelona i Nova York en els àmbits econòmics i culturals, és a dir, el suport mutu per a 

la millora de les relacions culturals, econòmiques, comercials i d’oportunitats d’inversió entre 

entitats i empreses ubicades en els dos àmbits territorials, posant especial èmfasi en l'accés 

a nous mercats. 

    

En aquest sentit, la Cambra de Barcelona farà partícip a la Cambra de Manhattan dels 

projectes de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i del Data Resource Center amb la voluntat  que 

la Cambra de Manhattan sigui el partner a la costa est dels Estats Units d’Amèrica que 

atendrà i canalitzarà les demandes d’intercanvi i cooperació empresarial i institucional que 

rebi en relació a la seva àrea d’influència.  

De la mateixa manera, la Cambra de Barcelona, a través de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i 

el Data Resource Center, canalitzarà les sol·licituds i demandes d’informació en relació a la 

ciutat de Barcelona i de la seva activitat econòmica que la Cambra de Manhattan pugui 

necessitar. 
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El conveni, vigent els propers dos anys i prorrogable a dos més, també contempla que les 

Cambres de Barcelona i Manhattan facilitin l'assistència recíproca en l'organització de les 

missions institucionals i empresarials, fires, exposicions, seminaris, conferències i altres 

activitats de promoció o informació, amb l'objectiu de promoure la inversió i la cooperació 

econòmica i comercial, centrant-se especialment en els sectors estratègics de l'economia 

de les dues ciutats.  

 

  

  http://premsa.cambrabcn.org 


