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Huguet viatja als Emirats Àrabs amb 42 
empreses per promoure inversions mútues 
i relacions comercials i turístiques  
 

• La missió institucional, que comença demà i s’allarga  fins 
diumenge, té per objectiu promoure els fluxos d’inversió entre 
ambdós països i potenciar les relacions comercials i 
turístiques entre empreses del sector serveis (sobretot salut i  
construcció) i del sector agroalimentari.   

 
• Impulsada per ACC1Ó CIDEM|COPCA i Turisme de Catalunya, 

la missió compta amb la participació de PRODECA, que ha 
organitzat una acció promocional coincidint amb aquest 
viatge per tal d’impulsar negoci  entre empreses del sector.  

 
 
Dimarts, 18 de novembre de 2008.— El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, encapçala una missió institucional de cinc dies als Emirats 
Àrabs Units acompanyat de 42 empreses catalanes de sectors com ara la salut, la 
construcció i l’agroalimentari. L’objectiu d’aquest viatge, que s’allarga fins diumenge, 
és fomentar els fluxos d’inversions entre ambdós països i afavorir les relacions 
comercials i turístiques.  
 
Huguet viatjarà acompanyat de representants d’ACC1Ó, el director de Turisme de 
Catalunya, Ignasi de Delàs,  i de l’exministre de Ciència i Tecnologia, Josep Piqué.  
A més del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i 
alhora president de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Catalanes 
PRODECA, Joan Gené.  
 
La delegació de PRODECA, empresa adscrita al Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR),  acompanyarà les 13 empreses del sector 
agroalimentari participants i  mantindrà una agenda de reunions amb empreses 
àrabs, organitzada per ACC1Ó, amb l’objectiu d’internacionalitzar els seus productes 
i conèixer les possibilitats i mecanismes del mercat dels Emirats Àrabs Units. 
 
La missió també buscarà oportunitats de negoci en l’àmbit turístic. Es vendran els 
atractius de Catalunya com a destinació de turisme de qualitat, sobretot vinculant-lo 
al turisme de salut, el turisme esportiu  i també el gastronòmic, amb la intenció de 
convertir Dubai en la plataforma d’entrada de turisme àrab cap a Catalunya   
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Huguet es reunirà amb el Ministre d’Economia dels Emirats Àrabs  
 
Demà, dimecres 19 de novembre, el conseller Huguet es reunirà amb el ministre 
d’economia de la Unió d’Emirats Àrabs, Sultan Al Mansouri, i amb l’Ambaixador 
d’Espanya als Emirats Àrabs per tal de potenciar les relacions comercials entre 
ambdós països. També mantindrà una trobada amb representants del ministeri de 
Comerç Exterior.  
 
Amb l’objectiu d’analitzar possibles acords de col·laboració en matèria de salut, la 
delegació institucional acompanyada de les empreses participants del sector 
biotecnològic i medicosanitari, visitaran el Dubai Health Care City, zona 
especialitzada del sector salut i farmacèutic construïda pel govern de l’Emirat de 
Dubai que proporciona serveis de salut d’alta qualitat, educació mèdica i recerca a la 
regió.  
 
Al vespre, i després d’un showroom de negocis organitzat per PRODECA i la 
Federació d’Indústries, Alimentació i Begudes (FIAB), hi haurà un sopar promocional 
amb importadors i distribuïdors de productes agroalimentaris d’ambdós països, 
restauradors i periodistes. El menú inclourà la degustació de productes i plats 
catalans i l’elaborarà el cuiner amb estrella Michelin, Xavier Franco.  
 
Inauguració de la plataforma empresarial de Dubai 
 
El dijous, després de mantenir una reunió de treball amb les 42 empreses 
participants a la missió, la delegació institucional es desplaçarà a l’oficina d’ACC1Ó 
a Dubai, creada l’any 1992, i inaugurarà la plataforma empresarial ubicada a la zona, 
on actualment hi ha implantades sis empreses catalanes.  
 
També a Dubai, Huguet visitarà l’empresa Optalia Middle East, integrada per un grup 
d’empreses catalanes instal·lades recentment a la zona i que desenvolupen 
sistemes de realitat virtual dirigits a empreses del sector immobiliari. 
 
El mateix dia, empreses i representants institucionals visitaran les instal·lacions del 
Dubai Port World i de la promotora immobiliària Nakheel, responsable dels projectes 
d’obra pública més destacats que s’estan duent a terme actualment a Dubai, amb 
l’objectiu d’afavorir els contactes entre empreses del sector de la construcció 
d’ambdós països. 
 
Dissabte, Huguet es reunirà amb el Sheik Saqr Bin Mohammed, governant de 
l’Emirat Ras Al Khaimah, per tal d’analitzar les possibilitats de que empreses 
catalanes participin en els projectes de l’àmbit turístic, comercial i tecnològic que 
s’estan duent a terme actualment en aquest emirat, amb alt potencial de creixement.  
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Impuls a la captació de fons sobirans i inversions en l’àmbit tecnològic 
 
El Conseller es reunirà diumenge amb la companyia Mubadala, societat holding 
creada pel govern d’Abu Dhabi, amb l’objectiu d’impulsar la captació de fons 
sobirans per invertir en projectes a Catalunya, sobretot de l’àmbit tecnològic.  
 
A la tarda, la delegació institucional visitarà el Technopark, un dels principals parcs 
empresarials de l’Orient Mitjà, situat a Dubai, on coneixeran els projectes que s’estan 
duent a terme a la zona i les possibilitats d’inversió que es poden obrir per a les 
empreses catalanes als parcs tecnològics dels Emirats.  
 
Llistat d’empreses participants a la missió 
 
Sector construcció i immobiliari Activitat 

4D VIRTUAL Aplicacions de software de simulació virtual per ordinador, 
especialment per a promocions immobiliàries. 

ARQTEL Empresa d'arquitectura, urbanisme i enginyeria aplicada a 
l'edificació. 

B720 Arquitectos  Serveis d’arquitectura  
Infraestructures: aeroports, estacions, intercanviadors… 

Cc245 Arquitectos Serveis tècnics en arquitectura, enginyeria i urbanisme. 

Copcisa Industrial Construcció d'edificis i infraestructures. 

GAPSA Armarios Persiana Fabricants d’armaris  
metàl·lics de persiana.   

Gremi d'Àrids Agrupa les empreses catalanes que dediquen la seva activitat 
econòmica a l’extracció i el tractament d’àrids.  

Industria del Cemento Aglomerado Prefabricat de formigó. Especialitzats en tuberies, paviments i 
boreres. 

Neovis Promoció immobiliària. 

Patrimonial Baikal Inversions diverses. 

Rafael Márquez Moro y Cia.  Fabriquen aixetes de llautó per a connexions d'aigua i gas. 

Sorigué Àrids, aglomerats asfàltics, prefabricats de formigó i formigó en 
fresc. 

Standard Hidráulica  
 

Comercialització i fabricació de valvuleria en llautó i aixeteria 
sanitària 

Sector biotecnològic i medicosanitari 

Barcelona Centre Mèdic Barcelona Centre Mèdic és un servei d'atenció mèdica integral 
format per 20 centres assistencials de Barcelona. 

Barnasan Laboratori d’anàlisis clínics. Anatomia patològica. Veterinària. 
Anàlisis industrials. 
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Biocat 
Organització formada per empreses i institucions públiques de 
recerca que dinamitza la biotecnologia i la biomedicina a 
Catalunya. 

Centre de Ressonància Magnètica
del Vallès  Centre de prestació de serveis de diagnòstic per la Imatge. 

Clínica Aparicio Especialistes en implants, estètica dental, periodòncia, endodòncia, 
ortodòncia i formació d’especialistes. 

CRC Corporació Sanitària Gestió hospitalaria. 

Diagnòstic per la Imatge Reus Centre de prestació de serveis de diagnòstic per la imatge. 
Institut d’Alta Tecnologia PRBB 
Fundació Privada (IAT) Centre de Recerca Biomèdica. 

Institut Marquès Centre integral de ginecologia i obstetrícia. 

Laboratorio de Análisis  
Dr. Echevarne 

Laboratori d’anàlisis clínics. Anatomia patològica. Veterinària. 
Anàlisis industrials. 

Parc Científic de Barcelona Espai de trobada entre universitat, empresa i societat que té com a 
finalitat potenciar la innovació, principalment en ciències de la vida. 

Altres sectors 

Dimat (telecomunicacions) Fabricació d'equips de telecomunicacions per a companyies 
elèctriques.  

RCD Assessors legals i tributaris 
(Serveis jurídics) Advocats 

Ros Roca (Gestió de residus) 
Disseny, execució, posada en marxa de plantes de tractaments de 
residus. Recollida pneumàtica de residus. Comercialització equips 
de transport residus. 

Pasiphae (Consultoria) 
Consultoria i assessorament general a empreses, persones 
físiques i organismes públics o privats, educació escolar, 
universitària i de postgraus. 

Port de Tarragona (Logística) 
El Port de Tarragona és una infraestructura intermodal on s’hi 
realitzen diferents operacions marítimes com ara a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies, l’activitat pesquera o l’activitat lúdico-
esportiva. 

Sector agroalimentari 
Asia import 189 Oli d´oliva 

Bionsan Productes ecològics 

Freixenet  Vins i caves 

Fira Barcelona - Alimentaria Alimentació 

Frulesa Fruita 

Gastronòmic 34 Consultoria gastronòmica 

Miquel Coca (celler wines)  Distribuidor de Olium Priorat (oli d'oliva) i Olives La Masrojana 
(olives) 

Murgaca Càrnic 

Neules Oliveras Neules 
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Olicatessen Oli d'oliva 

Pagesa Productes dietètics 

Sumarroca Vi 

Xop - Moli Pomeri Oli d'oliva 

 


