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El vicepresident reitera la voluntat del Govern de continuar 
invertint en la millora de les connexions del Port de Barcelona i 
de la Zona Franca amb Catalunya i la resta d’Europa 
 

 El vicepresident destaca que Barcelona es converteix en la capital 
mundial del comerç internacional amb el Congrés Mundial de Zones 
Franques i el SIL   
 

 La vocació exportadora i el dinamisme de l’economia catalana consoliden 
el creixement de les instal·lacions portuàries, malgrat les turbulències 
internacionals   

 
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha 
afirmat avui que “les zones franques no són res si no estan imbricades amb el 
territori del qual formen part”. És per aquest motiu que ha reiterat el compromís del 
Govern per continuar destinant la inversió pública a millorar les connexions del Port de 
Barcelona i de la Zona Franca amb Catalunya i la resta d’Europa.  
 
Aragonès ha participat en l’acte d’inauguració de la cinquena edició del Congrés 
Mundial de les Zones Franques (AICE 2019) que se celebra per primera vegada a 
Europa, “el que representa que Barcelona es converteix en la capital mundial del 
comerç internacional”, ha assegurat, ja que el Congrés coincideix amb el Saló de la 
Logística (SIL). Aquesta trobada internacional reuneix durant tres dies (26, 27 i 28 de 
juny) prop de 1.500 líders de les principals zones franques mundials, organitzacions 
que generen un terç del comerç i un 1% de la població activa a nivell mundial.  
 
El vicepresident ha destacat que “l’activitat de la Zona Franca i del Port de 
Barcelona reflecteixen el dinamisme de l’economia catalana, que s’ha centrat 
sempre en la vocació exportadora”.  En aquest sentit, i tenint en compte que pel seu 
grau d’obertura a l’exterior l’economia catalana és més sensible a les variacions de 
tendència, als canvis geopolítics i a les guerres comercials, “hem d’estar atents a 
l’evolució de les relacions internacionals i mantenir la competitivitat 
aconseguida durant els últims anys”, ha advertit. 
 


