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Junqueras assegura que el conveni entre els ports de Barcelona i Miami és 
molt positiu per a la imatge i la projecció de Catalunya a l’exterior  
 

• El vicepresident del Govern participa als EUA en la signatura d’ampliació d’un 
conveni de col·laboració entre les dues infraestructures 

 
El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha 
assistit aquest dimarts a Florida (EUA) a l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració 
entre els ports de Barcelona i Miami, els més importants del món en matèria de creuers. “És 
important que el primer port americà tingui relació amb el primer port europeu”, ha 
afirmat el vicepresident.  
 
Junqueras considera que l’acord amb el port de Miami és molt positiu per a Catalunya 
perquè, “ens hi juguem la projecció de Catalunya i la capacitat de generar riquesa al 
nostre país per distribuir-la entre els nostres ciutadans”. L’any 2015 el port de Miami va 
arribar als gairebé 5 milions de passatgers anuals, mentre que el de la ciutat comptal es va 
consolidar com el port base més important d’Europa amb 2,6 milions de viatgers. 
 
El conveni rubricat pels presidents del port de Barcelona, Sixte Cambra, i del port de Miami, 
Juan Kuryla, amplia la cooperació i reforça els vincles entre les dues institucions en quatre 
àmbits: la mobilitat –per millorar la connexió i explorar els enllaços amb l’aeroport i 
aprofundir en el concepte “smart port”-; la seguretat –per analitzar i fer més eficients els 
plans de protecció en coordinació amb els serveis mèdics propers-; la gestió marítima –
estudiar opcions de trànsit relacionades amb la càrrega de mercaderies, suports logístics i 
remolc d’embarcacions-; i el medi ambient, amb l’objectiu de trobar solucions per reduir les 
emissions de gas o la contaminació de l’aigua, entre d’altres mesures. ”Aquest últim és un 
repte per a tots els ports del món”, ha puntualitzat el vicepresident.   
 
Nova parada: Nova York 
 
Després de la seva visita a Miami, on es va reunir amb l’alcalde de la ciutat Tomás Regalado 
i amb representants del món econòmic i empresarial en una recepció organitzada per 
l’empresa de continguts audiovisulas Mediapro, el vicepresident continuarà la seva visita 
institucional als EAU a Nova York. Junqueras té previst trobar-se amb altres representants 
institucionals, empresaris i inversors amb l’objectiu de donar a conèixer la situació 
econòmica de Catalunya.  
 


