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La Cambra analitza les oportunitats empresarials i 
reptes dels Estats Units en el primer Fòrum 
Internacional de Negocis 

La trobada que aplegarà representants d’empreses exportadores, 
experts/es i líders polítics d’ambdós països vol esdevenir el marc de 
referència per apropar les empreses catalanes als mercats internacionals. 

Durant l’acte intervindran la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica 
Roca i Aparici, i l’agregat comercial de l’ambaixada dels EUA, John 
Coronado, entre d’altres. 

La Llotja de Mar de Barcelona acollirà el pròxim dimarts, 15 de novembre, el Fòrum Internacional de Negocis 
Catalunya – Estats Units d’Amèrica. Una trobada que reunirà empresaris/es, experts/es i líders polítics 
d’ambdós països amb la finalitat d’intercanviar coneixements, promoure sinèrgies i generar oportunitats de 
negoci orientades a incrementar la presència internacional.  

L’acte comptarà amb ponents de primer nivell tant a escala institucional com empresarial, com la presidenta de 
la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, i l’agregat comercial de l’ambaixada dels EUA, 
John Coronado. També hi participaran representants de grans empreses i pimes catalanes amb presència als 
Estats Units i empreses internacionals, així com experts/es en finances i relacions internacionals provinents de 
l’àmbit acadèmic i institucional. 

El plat fort de la trobada serà la taula Realineaments geoestratègics d’estats en un món en transformació, on es  
debatrà el nou rol dels Estats Unitats en el nou context geopolític mundial. El director del CIDOB (Barcelona 
Center for International Affairs), Pol Morillas, i el professor d’economia i finances i director del Public-Private 
Sector Research Center de l’IESE, Xavier Vives, intercanviaran impressions i punts de vista en un debat 
moderat pel director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira.  

Particularment, els Estats Units d’Amèrica presenten una població de més de 320 milions d’habitants, i compten 
amb una economia pròspera, responsable del 25% de la producció mundial i amb oportunitats en sectors com 
l’automoció, la biotecnologia, la Indústria 4.0, el turisme, les TIC i la indústria farmacèutica. Es calcula que les 
exportacions catalanes a aquest país superen els 2.660 milions d’euros.  
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El Fòrum Internacional de Negocis vol esdevenir un marc on empreses catalanes, interessades en establir 
relacions comercials amb els mercats en què se centrarà l’esdeveniment o que ja hi operen i volen 
expandir-hi el seu negoci, teixeixin aliances conjuntament. Així, a través de ponències, taules rodones i 
espais B2B, el Fòrum es planteja com un espai per compartir l’actualitat geopolítica i econòmica del país, inspirar 
i influir en la presa de decisions de les empreses exportadores i promoure el networking institucional i empresarial. 

El primer Fòrum Internacional de Negocis dedicat a l’economia estatunidenca està impulsat conjuntament per 
la Cambra de Comerç de Barcelona i la Spain-US Chamber of Commerce amb el suport d’Allianz. A més, 
compta amb el suport del Port de Barcelona, Arola, CaixaBank, Cuatrecasas, DR&M i Toda & Nel-lo, i la 
col·laboració d’Acció i les Cambres de Comerç de Girona, Lleida i Tarragona.  

Podreu seguir l’esdeveniment a les xarxes socials a través de l’etiqueta #ForumNegocisCambra. 

Consulta el programa del Fòrum en aquest enllaç.

 


