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El comerç bilateral Catalunya-Marroc supera els 
1.500 milions amb 400 empreses catalanes 

instal·lades al país africà  

PIMEC renova i amplia la seva col·laboració amb la patronal marroquina CGEM i signa 
altres convenis per impulsar les relacions econòmiques entre Catalunya i el Marroc. 
 
El conseller Chakir El Homrani defensa seguir reforçant la relació i el diàleg amb el 
Marroc per tenir un teixit empresarial que generi més oportunitats empresarials. 
 

Barcelona, 19 de juny de 2019. El president de PIMEC, Josep González, ha apostat 
avui per “impulsar les relacions amb el Marroc per aprofitar totes les oportunitats 
de negoci en diversos sectors, com la construcció, el turisme, l’agricultura o 
l’automoció”. Tenint en compte que aquest país ha crescut per sobre del 3%, sent una 
de les economies més dinàmiques entre els països del nord d'Àfrica i Orient Mitjà, ha 
destacat que es tracta d’un dels principals socis comercials de Catalunya, amb un 
comerç bilateral que supera els 1.500 milions d’euros. 
 
En aquesta jornada, Josep González ha anunciat un nou acord amb la Confederació 
General dels Empresaris del Marroc (CGEM) amb l’objectiu de “donar a conèixer a 
l’empresariat català les oportunitats de negoci amb el Marroc, identificar sinèrgies i 
afrontar els reptes comuns, i reforçar els enllaços entre les empreses dels dos territoris”. 
PIMEC i la CGEM comparteixen una relació de fa 20 anys que ara s’ha renovat i 
ampliat a nous àmbits, com la integració dels immigrants marroquins a Catalunya, 
el foment de l’emprenedoria o les relacions amb la Unió Europea i altres patronals 
de la UE, gràcies a la Delegació de PIMEC a Brussel·les i la seva pertinença a SME 
UNITED, la Confederació europea de pimes.  
 
En la seva intervenció, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, 
Chakir El Homrani, ha defensat aquesta passa endavant entre els representants de les 
empreses catalanes i del Marroc que “serveix per tenir societats més cohesionades 
amb un teixit empresarial que genera oportunitats, valor afegit i llocs de feina”. A 
més, ha agraït “la valentia de PIMEC a l’hora de plantejar els reptes que té Catalunya 
en matèria econòmica i empresarial”, com preus òptims de l’energia, treballadors ben 
formats, necessitats en infraestructures, etc. “Marroc és una economia de referència a 
l’Àfrica i al món, especialment en l’àmbit del Mediterrani”, ha manifestat després de dir 
que “Catalunya mantindrà la col·laboració i l’estratègia conjunta amb aquest país 
per fer créixer ambdues economies i continuar donant resposta a les necessitats 
de les empreses”. 
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Amb el patrocini de Royal Air Marroc, companyia amb la qual PIMEC ha signat 
recentment un conveni de col·laboració per promoure negocis a l’Àfrica, aquest acte 
també ha comptat amb la participació de Khalid Benjelloun, vicepresident de CGEM, 
entitat que compta amb 90.000 empreses marroquines associades a través de 40 
federacions sectorials i 12 delegacions regionals, que donen feina a 3 milions de 
persones. “Defensem els interessos de les companyies davant els poders públics i 
treballem amb 26 comissions temàtiques per acompanyar les empreses en el 
desenvolupament de la seva activitat”, ha dit.  
 
D’altra banda, ha recordat que actualment hi ha més de mil empreses espanyoles al 
Marroc, un 40% de les quals són catalanes. Per això, ha assegurat que“cal aprofitar 
aquesta aliança per col·laborar d’una manera més dinàmica i multiplicar la 
presència de les empreses catalanes al Marroc”.  
 
Sobre el Marroc com a mercat d’oportunitats i porta d’Àfrica, la presidenta de la 
Federació de Comerç i Serveis de CGEM, Bouchra Outaghani, i el secretari general de 
la Federació de Comerç i Serveis de CGEM, Saad Hamoumi, han destacat que el Marroc 
és el trampolí a Àfrica que apunta a la liberalització i l’obertura de la seva economia en 
un context de globalització, i han afegit que els 12 km que separen el Marroc d’Espanya 
mai han suposat una frontera, sinó un pont d’unió.  
 
Més endavant han tingut lloc dues taules rodones sobre experiències empresarials i 
sobre immigració i emprenedoria a Catalunya i el Marroc amb les participacions del 
president de Sadeca Automotive, Julià Luna, el co-gerent de Carinsa Marroc, Jordi 
Solís, la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, Iolanda Piedra, el 
president de la Fundació Ibn Battuta, Mohammed Chaib, i el director general de Cosplan 
Obres i Serveis, José Pablo Rodríguez-Marín. 
 
L’acte ha conclòs amb la signatura de diferents acords de col·laboració, entre els 
quals destaca un d’específic sobre la integració dels immigrants marroquins i el 
foment de l’emprenedoria, que han subscrit PIMEC, la CGEM, la Fundació PIMEC 
i la Fundació Ibn Battuta. L’acord preveu posar en marxa un ambiciós programa per 
ajudar els catalans d’origen marroquí a integrar-se laboralment en empreses catalanes 
amb negocis al Marroc, així com ajudar-los també a crear negocis en aquest país africà. 
Aquest programa preveu comptar amb el suport de la Direcció General de Migració i 
Afers Interiors (DG Home) de la Comissió Europea.  
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