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Tercera edició del China at Barcelona Summit 

Un centenar d’empreses xineses amb presència a la Mediterrània estudien 

fixar la seva seu a Barcelona 

 La institució econòmica China Africa Business Council analitza l’aposta de Barcelona per 

convertir-se en un hub per a les empreses xineses amb interessos a la zona.  

 Empresaris xinesos valoren obtenir l’anomenada “Golden Visa”, permís de residència amb 

una inversió immobiliària de més de 500.000 euros.              

 La iniciativa ha reunit empreses, agències oficials de promoció d’inversió de Pequin i 

Xangai, i els principals socis de l’auditora privada més gran de la Xina. 

 

Barcelona, 6 de novembre del 2013. La tercera edició del China at Barcelona Summit, iniciativa 

anual que promou l’arribada d’inversions xineses a Barcelona, ha permès reunir un centenar 

d’empreses xineses amb presència a la Mediterrània, interessades en fixar la seva seu a Barcelona. 

Representants del China Africa Business Council, la institució econòmica amb seu a Pequín que 

representa més de  550 empreses xineses amb interessos a l’Àfrica, han conegut de primera mà 

l’aposta de Barcelona per convertir-se en un hub per a les empreses xineses amb interessos a la 

Regió Mediterrània. 

Els responsables de la institució s’han mostrat sorpresos pels punts diferencials que, tal i com han 

explicat, fan de Barcelona una magnífica opció perquè les seves empreses associades fixin la seva 

seu i algunes de les seves activitats a la ciutat. En aquest sentit, el sots-secretari general, Bai 

Xiaofeng, ha explicat que “volem difondre els missatges claus captats durant el China at Barcelona 

Summit entre els nostres associats. En base al que hem après aquest dies, estimem que almenys 

un centenar d’aquestes empreses tindrà molt interès en implantar-se a Barcelona”. El China Africa 

Business Council ha mostrat interès en participar en properes edicions d’aquest esdeveniment 

empresarial. 

El China at Barcelona Summit 2013, celebrat aquesta setmana, ha aplegat prop d’una trentena 

d’empreses, les agències d’inversió de Pequín i Xangai, i els principals socis de ShineWing, la 

auditora més gran de la Xina, que ocupa més de 3.000 persones. La tercera edició d’aquesta 

iniciativa s’ha organitzat conjuntament per la Cambra de Comerç de Barcelona, Invest in Catalonia  

-l’àrea d’atracció d’inversions estrangeres d’ACCIÓ- i la firma de serveis professionals Mazars, i ha 

comptat amb el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona, Casa Àsia i l’IEMed. 
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Durant les seves intervencions al acte d’obertura a Casa Llotja de Mar, el conseller d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig i el president de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, Miquel Valls, van destacar la decidida aposta de Barcelona i Catalunya per convertir-se 

en una localització idònia per a les empreses xineses amb projectes i interessos no només a 

Europa, si no també al nord d’Àfrica i la regió Mediterrània. El conseller ha assenyalat la 

"privilegiada i estratègica" ubicació geogràfica de Catalunya, que li permet ser punt d'arribada i de 

partida de persones i mercaderies, tant a través de l'Aeroport com del Port . També van intervenir 

en aquest acte la secretària general de Casa Àsia, Montserrat Riba, i el soci de Mazars a la Xina, 

Chen Bing. 

Durant les sessions de treball els representants d’Invest in Catalonia, la Cambra de Comerç de 

Barcelona, l’Ajuntament, el Port de Barcelona i l'Institut Europeu de la Mediterrània han exposat 

els avantatges que ofereix la ciutat de Barcelona com a principal centre receptor d’inversions del 

sud d’Europa.  

Una de les sessions que més interès ha despertat ha estat la nova llei d’Emprenedors del govern 

espanyol, que facilita la concessió de visats i residència per a inversors estrangers que adquireixin 

immobles per un valor igual o superior als 500.000 euros (coneguda a la Xina com a “Golden 

Visa”). Els responsables de Casa Àsia i l’empresa de serveis immobiliaris Cornex Capital van 

explicar els detalls de la Llei i alguns dels empresaris xinesos van demanar més informació  sobre 

possibles adquisicions d’immobles, tant a Barcelona com de poblacions properes a la capital 

catalana. 

Al migdia la comitiva es va dirigir a l’Ajuntament de Barcelona, on la institució els va oferir una 

recepció, per anar seguidament a la seu de l’Institut Europeu de la Mediterrània, on van ser rebuts 

pel seu president, Senen Florensa. El IMed va oferir a les institucions i empreses xineses una sessió 

de treball on es van presentar diversos projectes d’inversió al Nord d’Africa promoguts o 

coordinats des de diverses institucions amb base a Barcelona, com ara el Secretariat de la Unió per 

la Mediterrània. El China at Barcelona Summit va concloure ahir amb altres activitats dirigides a fer 

conèixer la ciutat als assistents xineses.   

 

Les edicions del China at Barcelona Summit en xifres  

El China at Barcelona Summit arriba a la seva tercera edició consolidant una proposta pionera a 

Europa com a únic esdeveniment exclusivament centrat en l’arribada d’inversió xinesa al sud 

d’Europa. Ha aconseguit reunir quatre agències de promoció i inversió de Pequín, Xanghai, 

Shandong i Chongqing; tres bancs: El Banc Industrial i Comercial de Xina (ICBC), l’Exim Bank i el 
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China Development Bank (CDB); el holding empresarial Fosun, major empresa privada xinesa; unes 

40 empreses xineses de més de 20 sectors industrials diferents, més de 80 participants arribats de 

la Xina i més de 100 participants locals. S’han dut a terme un total de 45 reunions one to one amb 

institucions locals per valorar els projectes i suports disponibles, i amb empreses locals per 

analitzar possibles vies de col·laboració.   

 

Per a més informació 

Jordi Martí, director general China at Barcelona Summit  

jmarti@chinaatbarcelonasummit.com - +34 639627372 
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