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DIPLOCAT i PIMEC dediquen una jornada a la 
diplomàcia empresarial de Catalunya 

 
Hi participarà la responsable de la Marca Alemanya (Deutschland – Land der 
Ideen ), Ariane Derks 

23.03.2016 

La Fàbrica Moritz de Barcelona acollirà divendres, 1 d’abril, el primer workshop en 
diplomàcia empresarial organitzat conjuntament pel Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya (DIPLOCAT) i PIMEC amb la col·laboració de Moritz. Es tracta d’un acte en què 
es posaran en relleu els valors de Catalunya en l’àmbit de la diplomàcia empresarial i 
econòmica i com a entorn competitiu i atractiu per fer-hi inversions, tal com mostren les 
darreres dades fetes públiques recentment, amb xifres d’inversió estrangera per al 2015 
que superen en un 57,8% les de 2014. 
 
La fortalesa i el caràcter innovador del teixit empresarial català, format majoritàriament per 
pimes i autònoms, també són un element important de projecció internacional del país i 
tindran igualment un espai a la jornada. Les tres empreses guardonades fins ara amb el 
premi PIMEC-DIPLOCAT a la diplomàcia empresarial parlaran sobre la seva experiència i 
la manera com exporten els seus productes i serveis al món. Els tres empresaris 
participants són Jordi Cuixart , director general d’Aranow  (premi 2013), Pere Vallès , 
director executiu de Scytl  (premi 2014), i Santi Manzano , director general de Moritz  
(premi 2015). 
 
Amb l’objectiu de mostrar exemples de bones pràctiques en altres països s’ha convidat 
Ariane Derks , directora general de Germany – Land of Ideas , nom que rep la marca 
Alemanya. Un altre dels ponents serà Esteve Pintó , president del projecte Ben Fet , un 
segell de qualitat de productes fabricats a Catalunya que neix de la mà de PIMEC amb 
l’objectiu que l’empresa catalana i, per tant, el producte o servei català, tinguin una 
excel·lent reputació tant a nivell nacional com internacional.  
 
La benvinguda a la jornada la donaran el secretari general de DIPLOCAT, Albert Royo , i 
el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete , mentre que la cloenda la farà el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva . La presentació 
anirà a càrrec de la periodista Nati Adell. 
 
 
I Workshop  en diplomàcia empresarial 
 
DIA:   Divendres, 1 d’abril 
HORA: de 12 a 14 h 
LLOC:  Fàbrica Moritz (Rda. Sant Antoni 39, Barcelona) 
 
Per assistir a la jornada i demanar entrevistes: Martí Estruch (mestruch@diplocat.cat) i 
Eva Prats (eprats@pimec.org).  
 
 


