UN CENTENAR D’EMPRESES VIATGEN AL MARROC
AMB EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

•

El president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, participa en la delegació
empresarial catalana que acompanyarà al President de la Generalitat, Artur Mas, el
proper dimarts a Casablanca

•

La Cambra coorganitza el viatge i el fòrum empresarial Per una nova cooperació
econòmica entre el Marroc i Catalunya, al qual participaran unes 200 empreses del
Marroc i en el que s’abordaran oportunitats en turisme, agricultura i indústria

Barcelona, 26 de febrer de 2012.- El proper dimarts dia 28, el President de la Cambra de
Comerç de Barcelona, Miquel Valls, viatjarà al Marroc juntament amb un centenar d’empreses
catalanes i el President de la Generalitat, Artur Mas, en el marc d’una missió per explorar
oportunitats de negoci entre ambdós països.
La Cambra ha participat, juntament amb altres institucions del país, en l’organització del viatge i
del fòrum empresarial “Per una nova cooperació econòmica entre el Marroc i Catalunya”, que
tindrà lloc el dijous 1 de març i al qual hi participaran 200 companyies del país magribí.
El fòrum abordarà quatre grans sectors de l’economia (el turisme, l’agricultura, la indústria i la
gestió de ciutats) amb l’objectiu d’analitzar les oportunitats, les tendències i els factors més
competitius del Marroc i de Catalunya, per tal de definir sinergies i interessos comuns de tots
dos països.
Catalunya és el primer soci comercial del Marroc a Espanya i el segon al món; mentre que el
Marroc és un dels operadors més grans que l’Estat té a l’Àfrica i al Mediterrani. En aquest
sentit, el Marroc sempre ha estat una prioritat per a la Cambra de Barcelona.
En els últims deu anys, més de 2.200 empreses han format part de diferents missions
empresarials al Marroc organitzades per la Cambra. En el mateix període de temps, un miler
d’empreses marroquines han participat en jornades de cooperació empresarial a Barcelona,
mantenint contacte amb més de 1.800 companyies catalanes.
Des del 2002, la Cambra de Comerç de Barcelona duu a terme una àmplia activitat al Marroc
amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament dels sectors productius catalans i d’incrementarhi la seva presència, de promoure l’associació entre empreses catalanes i marroquines, i de
dissenyar i executar programes per ampliar-ne la cooperació.
En aquest sentit, destaca el llançament, l’any 2006, del Pla Marroc d’acció empresarial; la
creació, el 2004, del Grup de Treball d’empresaris de Catalunya i Marroc per a impulsar a
Catalunya una difusió del potencial econòmic que ofereix Marroc; i el Fòrum Econòmic
Catalunya-Marroc, realitzat els anys 2004, 2006, 2008 i 2010.

A nivell institucional destaquen les nombroses audiències del President de la Cambra, Miquel
Valls, amb diferents autoritats del país (el Rei Mohamed VI, ministres del govern i presidents de
cambres de comerç i organitzacions empresarials); a nivell de cooperació, els acords de
col·laboració amb la Federació de Cambres de Comerç del Marroc, amb els Ministeris
d’Assumptes Econòmics i de Comerç, amb la Zona Franca de Tànger i amb Royal Air Marroc.
En l’àmbit de l’assistència tècnica, la Cambra ha realitzat, entre altres, vuit projectes per a
pimes i institucions empresarials en el marc del programa Invest in Med 2008-2011; i a nivell
d’activitats participa en seminaris, workshops, fires i congressos que es celebren al Marroc i en
l’organització del Fòrum Econòmic anual Catalunya-Marroc, del Fòrum Euro-mediterranis, i del
Fòrum NABDF (North Africa Business Development Forum).

