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Gay de Montellà: “les relacions comercials entre Rusia i Catalunya tenen 
molt de marge per créixer; a dia d’avui no mostren la veritable importància 
econòmica de les economies d’ambdós països 

 

Presentació del Fòrum Empresarial Catalunya 
Rússia 

 
 

 Organitzat per Barcelona Meeting Point, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya, tindrà lloc del 31 d'octubre al 2 de novembre a l'Hotel Ukraina 
Radisson Royal de Moscou i comptarà amb l'assistència del Molt Honorable 
President Artur Mas  
  

 Trobada multisectorial que permetrà a les empreses catalanes vendre, fer joint-
ventures i captar inversions russes 

 
 Amb l'objectiu que siguin nombroses les empreses que es puguin sumar a 

aquesta iniciativa s'han ideat formes de participació amb agendes tancades i 
reunions preparades que van des dels 1.000 fins als 5.000 € 

 
 

 
Barcelona, 15 de maig de 2012 
Barcelona Meeting Point organitzarà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la 

col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i de Foment del Treball Nacional, el Fòrum 

Empresarial Catalunya [Rússia] que tindrà lloc a l'Hotel Ukraina Radisson Royal de Moscou 

(Rússia) del 31 d'octubre al 2 de novembre. El president de Barcelona Meeting Point, Enrique 

Lacalle, al costat del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el 

president de Foment del Treball Nacional, Joaquim Gay de Montellà, ha presentat en el Cercle 

Eqüestre de Barcelona la primera edició del Fòrum Empresarial Catalunya Rússia. En aquest 

acte de presentació, el President del Fòrum Empresarial Catalunya Rússia, Enrique Lacalle ha 

explicat que “es tracta d'una trobada empresarial multisectorial que ofereix l'oportunitat a les 

empreses catalanes de millorar, incrementar i fer noves relacions comercials amb Rússia”. 

 

Aquest encontre empresarial multisectorial permetrà a les empreses catalanes vendre a 

Rússia, fer joint ventures amb empreses russes i captar inversions d'aquest país a Catalunya. 

No es tracta d'una fira ni d'una exposició, sinó d'un esdeveniment principalment encaminat al 
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“B2B” (business to business), on la clau seran les presentacions “cara a cara” entre empreses 

catalanes i empreses russes. En aquest sentit, Enrique Lacalle, president del Fòrum 

Empresarial Catalunya Rússia, ha destacat que “la clau d'aquest fòrum són les agendes que 

organitzarem entre les empreses participants i empreses russes. Per aquest motiu és molt 

important que totes les empreses que vulguin participar estiguin inscrites abans del 15 de juliol 

per poder organitzar aquestes trobades amb suficient antelació perquè totes les empreses 

participants obtinguin la major rendibilitat possible i una gran eficàcia”. 

 

Les empreses catalanes participants en el Fòrum s'agruparan en 4 clústers d'activitat: 1) 

agroalimentació; 2) disseny-moda-artesania; 3) turisme i; 4) indústria-energia-construcció-medi 

ambient. Amb l'objectiu que siguin nombroses les empreses que puguin sumar-se a aquesta 

iniciativa, el Fòrum Empresarial Catalunya Rússia presenta 3 opcions de participació, a part de 

les opcions de patrocini, que van des dels 1.000 fins als 5.000 euros. Enrique Lacalle ha 

comentat que “hem posat preus assequibles per a totes les butxaques perquè ningú pugui dir 

que no ve per preu”. Lacalle ha afegit que “puc assegurar que totes les empreses que vinguin a 

Moscou sortiran molt satisfetes i que representarà un abans i un després en les relacions 

empresarials entre Catalunya i Rússia”. 

 

 

El Fòrum Empresarial Catalunya Rússia compta amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya i està prevista l'assistència del Molt Honorable president Artur Mas. En aquest sentit, 

el dijous 1 de novembre, el president Artur Mas intervindrà en una presentació general de 

Catalunya que es realitzarà davant empresaris russos en el marc del Fòrum Empresarial 

Catalunya Rússia. 

 

Cal destacar que els últims anys Barcelona Meeting Point ha tingut una intensa relació 

amb Rússia, i molt especialment amb la seva capital, Moscou, havent organitzat amb el del 

mes d'octubre vinent, tres Russian Meeting Points, dos a Barcelona i un a la Costa del Sol, 

sense oblidar la Mini-Expo que va organitzar el març de l'any passat també a Moscou al pavelló 

del Manège de la Plaça Vermella, emmarcada en l'any dual Espanya-Rússia que va tenir lloc el 

2011. 

 

Per la seva banda, el president de Foment del Treball Nacional, Joaquim Gay de 

Montellà, ha comentat que “les relacions comercials entre Rússia i Catalunya tenen molt de 

marge per créixer, perquè a dia d'avui no mostren la veritable importància que tenen les 

economies d’ambdós països. De fet, les exportacions amb destinació a Rússia només 

representen l'1,5% del total del que cada any exporta Catalunya. Per importància en el global 

de l'economia mundial i per capacitat de creixement, és evident que Rússia és un mercat 

prioritari per a Catalunya”. 
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Respecte a la celebració de la primera edició del Fòrum Empresarial Catalunya Rússia, 

Joaquim Gay de Montellà ha assegurat que “ens brinda una oportunitat immillorable per iniciar 

noves relacions empresarials entre tots dos i estrènyer les que ja existeixen. És una invitació al 

coneixement i el redescobriment mutu i la connexió de l'economia catalana amb un dels grans 

motors que fan moure el món, com és l'impacte econòmic de la gran Rússia”. 

 

Finalment, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha fet 

especial èmfasi en el fet que “Rússia pot ajudar, i molt, a les empreses catalanes a sortir de la 

crisi. La seva extensió, la seva població i el seu potencial de creixement la converteixen en un 

mercat atractiu. En aquests moments, l'exportació catalana a Rússia ‘només' representa l'1,5 % 

del total de les exportacions catalanes, per tant, és un país amb molt marge pel que fa a 

l'intercanvi comercial”. Valls ha afegit que “des de la Cambra sempre hem sostingut que 

l'exportació ha de ser una prioritat per a qualsevol empresa i, en aquests moments, podem dir 

que, juntament amb el sector turístic, les exportacions són un dels motors de la nostra 

economia”. 
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