
Cooperació
empresarial entre
Catalunya i Àfrica

Cap a l’exploració de noves vies
i oportunitats de cooperació amb

els països de procedència de
la immigració afrosubsahariana

Per l’assoliment dels
objectius de desenvolupament

del mil·leni

El 15 de març de 1996, el llavors Secretari General de
l'Organització de les Nacions Unides Boutros Boutros-
Ghali va procedir al llançament mundial de la seva iniciativa
especial del sistema de les Nacions Unides per a Àfrica,
des de la seu oficial d'aquest Organisme a Nova York.

Aquest fet va ser realitzat simultàniament a París, Ginebra,
Roma, Nairobi i Viena i va  ser retransmès pels representants
de les Nacions Unides a les diferents capitals del món.

Durant el seu discurs, va venir a dir entre altres coses el
següent: " (...) fa uns quants anys que el Sistema de les
Nacions Unides intenta afavorir el desenvolupament de
l'Àfrica. L'ONU ha convertit aquest tema en una de les
seves prioritats per als anys noranta".

Podem per tant afirmar que, tant la declaració com els
objectius de desenvolupament del mil·lenni tenen el seu
precedent en aquesta iniciativa de Boutros Ghali, la qual
va donar continuïtat el ja també Ex Secretari General de
les Nacions Unides Kofi Annan.

Entre 1996 i 2005, han estat molts els debats i iniciatives
promogudes des de diferents estaments per potenciar el
desenvolupament de l'Àfrica, però la promulgació del Pla
d'Acció per a l'Àfrica pel Banc Mundial el 15 de setembre
de 2005 ha marcat un important punt d'inflexió, ja que
ha estat a partir del mateix com la Unió Europea i el
govern espanyol han adoptat la definitiva decisió de
redefinir la seva presència i les seves relacions amb el
continent africà. És doncs en aquest context on es pot
inserir el Pla Àfrica 2006-2008 del Govern Espanyol.

No hi ha cap dubte que, malgrat les ambigüitats
contingudes en el mateix, el Pla Àfrica 2006-2008
constitueix, ara com ara, el marc doctrinal i jurídic de
la intervenció espanyola en l'Àfrica; el qual vol dir que,
qualsevol Agent social espanyol que durant els pròxims
anys tingui intenció o voluntat de dur a terme alguna
activitat a l'esmentat continent, fos del tipus que fos,

JustificacióPRIMERA JORNADA SOBRE

Lleida, 16, 17 i 18 d’abril de 2007

de la jornada

D
.L

. L
-5

24
-0

7

i necessités el suport polític, diplomàtic, financer i jurídic
del govern espanyol; aquesta haurà d'inserir-se en el
marc de les accions definides i assenyalades en
l'esmentat pla.

Tenint en compte la importància cada vegada major del
comerç i el paper de l'empresa en el desenvolupament
de les relacions internacionals, els promotors d'aquesta
primera jornada ens hem proposat analitzar la dimensió
empresarial del Pla Àfrica i explorar d'aquesta manera les
noves expectatives i oportunitats de la cooperació
empresarial que s'obren amb el mateix.

Sent Catalunya una de les regions del l’Estat espanyol
més afectades per les noves migracions afrosubsaharianes;
el nostre objectiu és potenciar la presència de l'empresa
catalana a la subregió del continent, aprofitant tant les
noves expectatives i oportunitats ja esmentades, com el
potencial que suposen alguns membres del col·lectiu
afrosubsaharià com a mitjancers i agents de
desenvolupament dels seus respectius països.

Cada vegada s'apunten més veus a la opinió que el
desenvolupament de l'Àfrica no és possible des de la
caritat assistencial. En conjunt, el continent atesora unes
riqueses i uns recursos humans que, degudament
gestionats i orientats cap a la perspectiva empresarial,
poden contribuir de forma determinant en l'eradicació de
la pobresa i en una més efectiva inserció del continent
al comerç i l'economia mundial; que a la pràctica significa
apropar-se una mica més a l'assoliment dels Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni. En aquest sentit
pensem que aquest és un procés en el qual Catalunya
té suficient capacitat i entitat com per participar amb veu
pròpia i sortir airós del repte.

Serveixi doncs aquesta primera jornada com a punt de
partida per a la definició d'una agenda de treball que
esperem i desitgem fructífera i pròspera per a totes les
parts interessades en participar-hi activament.

Organitza
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Primera jornada sobre cooperació empresarial entre Catalunya i ÀfricaPrograma
Representant d’ICEX.
Sr. Josep Ferrer, Consultor Àfrica Subsahariana de COPCA.

Presentació a càrrec de: Sr. Carles Campuzano Canadés,
Diputat al Congrés dels Diputats. Membre de la Comissió
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

De 12 a 12.20 h.  PAUSA CAFÉ

De 12.20 a 13 h.
Conferència sobre el tema: EL DRET EMPRESARIAL ALS
PAïSOS DE LA UEMOA: EFICÀCIA I APLICABILITAT (Unió
Econòmica i Monetària de l’Àfrica Occidental).

Ponent: Sr. Amadou Dieng, Executiu encarregat de la
competència a la comissió de la UEMOA

Presentació a càrrec de: Sr. Josep Maria Fontanelles.
Professor Dret Internacional Privat. UdL

De 13 a 14 h.
Conferència sobre el tema EL MODEL CANARI DE
COOPERACIÓ EMPRESARIAL AMB L’ÀFRICA.

- Sr. Pablo Martin Carbajal. Director de AfricaInfoMArket,
portal empresarial amb Àfrica del Govern i les Cambres de
Comerç de les Illes Canàries.

Presentació a càrrec de: Sr. Alexis Guallar. Director del
Patronat Econòmic de la Diputació de Lleida.

De 14 a 16 h. DINAR al Restaurant La Masia

De 16 a 17 h.
Taula rodona sobre el tema:

PERSPECTIVES, OPORTUNITATS DE NEGOCI I GARANTIES
JURÍDIQUES A LA REPÚBLICA DE GÀMBIA, MALI I
SENEGAL.

Ponents:
- Madame Aissatou Nelly NDIAYE, Directora del Servei

als Inversors de l’Agència de Promoció de la Inversió
Exterior de Senegal (APIX).

- Adama N’diaie, Director del Banc de l’Habitat de Mali a
Paris.

Presentació i moderació a càrrec de: Excm. Sr. Kassin
N’jié, Cònsul de Gàmbia a Girona.

De 17 a 18 h.
Conferència ELS EMPRESARIS AFRICANS DAVANT LA
NOVA ETAPA OBERTA AL PLAN ÀFRICA.

Ponents:
- Sr. Ousmane Thiam. Excm. Sr. Ministre de la Petita i

Mitjana Empresa de la República de Mali.
- Sr. Baye Ibrahima Diagne, membre del comité executiu

del Conseil Nationale du Patronat de Senegal.

Presentació i moderació a càrrec de: Sra. Carme Figuerola,
Vice-rectora de Relacions Internacionals de la Universitat
de Lleida.

De 18 a 18.30 h. PAUSA CAFÈ

De 18.30 a 19.30 h.
Conferència de cloenda sobre el tema L’APORTACIÓ DE
L’EMPRESA CATALANA A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI.

Ponent: Sr. Diego Guri, Cap de l’àrea de cooperació
Internacional de COPCA.
Sr. Àngel Miret, Vicepresident de la Fundació Josep
Comaposada.

Presentació a càrrec de: Sr. Josep Maria Sabaté

A les 20 h. CLOENDA

Dilluns 16 d’abril
A les 20.00 h
 Inauguració de l’exposició de fotografia africana d’Anna
Agustí Una passejada per ¸frica , a càrrec de l’Il·lm.
Sr. Isidre Gavín, president de la Diputació de Lleida i
el Sr. Joan H. Simó, president de la Cambra de Comerç
de Lleida.

De 9 a 9.30 h.
Lliurament de documentació i acreditació als assistents.

De 9.30 a 10 h.
Acte d’obertura: Il·lm. Sr. Isidre Gavín, President de la
Diputació de Lleida, Sr. Joan H. Simó, President de la
Cambra de Comerç de Lleida, Excm. i Mgfc. Sr. Joan
Viñas, Rector de la Universitat de Lleida, Sr. Oriol
Amoros, Secretari general per a la immigració, Sr. José
Ángel Flores, Subdelegat del Govern, Sr. Edmundo
Sepa, President d’ETANE

De 10 a 12 h.
(de 10 a 10.40 h)
Conferència marc sobre el tema:
PERSPECTIVA EMPRESARIAL I DE FOMENT DE LA
COOPERACIÓ EMPRESARIAL ENTRE ESPANYA I
ÀFRICA AL PLAN ÁFRICA 2006-2008

Ponent: Sr. Javier Gassó, Subdirector general adjunt
d’Àfrica, del Ministeri d’Afers Exteriors.

(de 10.40 a 12 h)
PANORÀMICA GENERAL DE LA PRESÈNCIA
CATALANA A L’ÀFRICA: EXISTEIX UNA ESTRATÈGIA
DE PENETRACIÓ DE L’EMPRESA CATALANA AL
CONTINENT AFRICÀ?

Dimarts 17 d’abril

Dimecres 18 d’abril
A les 13.30 h
Lectura de la Declaració de Lleida, a càrrec de:

Sr. Mouctar Ba
Sr. Dembele Mambe
Sr. Miquel Sabaté
Sr. Mohammed Salia Sokona, (Embaixador de Mali
a París)
Sra. Aïcha Niang Wane, Consellera de l’Embaixada
del Senegal a Espanya.

Butlleta d’inscripció a la Jornada

Cooperació empresarial entre Catalunya i Àfrica

Càrrec

Tel. Fax

Activitat de l'empresa

Web

E-mail

CP CIF / NIF

Població

Adreça

Empresa

Nom i Cognoms

FORMA DE PAGAMENT:

Transferència bancària al compte de la Diputació de Lleida
2100-0004-48-0201171890

*Preu de la jornada: 50 ¤ (amb dinar inclòs)

Tots els actes es celebraran al Palau de la Diputació de Lleida.
C/ Carme, 26.

(Signatura)

CONFIRMACIÓ PER FAX: 973 22 29 19

Data: 2007

Informació i inscripcions:  Sra. Núria Costa tel. 973 23 03 93


