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El viatge oficial del president de la Generalitat, José Montilla, a Algèria no 

solament servirà per contribuir a un millor tracte comercial de Catalunya 

amb el país del Magrib sinó que també incrementarà la relació 

institucional entre les dues parts. El ministre d’Afers Estrangers algerià, 

Mourad Medelci, va anunciar al president Montilla la imminent obertura 

d’un consolat d’Algèria a Barcelona. I el conseller d’Innovació, 

Universitats i Empresa, Josep Huguet, va explicar que s’està preparant la 

posada en marxa a Alger d’una oficina del Copca, l’entitat dedicada a la 

projecció empresarial exterior de Catalunya.  

 

Montilla va defensar ahir a Alger la política de projecció exterior de la 

Generalitat. «La fem per convicció i per obligació cap a les nostres 

empreses», va dir i va justificar la inversió de diners públics que 

comporten aquests viatges, molt criticada per alguns partits de 

l’oposició, perquè el seu rendiment val la pena, sobretot a mitjà i a llarg 

termini. En aquesta ocasió, el president viatja acompanyat per una 

delegació integrada per més de 70 empreses, entre les quals n’hi ha 

algunes de les més importants de Catalunya. 

 

PLA DE DESENVOLUPAMENT / Algèria té en marxa un ambiciós programa 

d’inversions d’infraestructures, medi ambient, turisme i vivenda, dotat 

amb més de 150.000 milions de dòlars. En les entrevistes que Montilla 

va mantenir ahir amb els ministres d’Exteriors, Turisme, Recursos Hídrics, 



Transport i Finances (cinc dels 33 ministres que integren el Gabinet 

algerià), tots li van demanar un esforç per convèncer les empreses 

catalanes perquè es presentin als concursos i operacions vinculats amb 

aquest programa. El president ja els ho havia reclamat als empresaris al 

matí, en l’acte d’obertura del Fòrum de Cooperació Empresarial entre 

Espanya i Algèria Un impuls des de Catalunya.  

 

Malgrat que Catalunya és el primer soci d’Algèria a Espanya i la 

responsable de gairebé el 80% de les inversions espanyoles al país, cap 

representant del Govern algerià va intervenir en el fòrum empresarial. 

Tampoc no hi va haver una trobada de Montilla amb el president del país, 

Abdul-Latif Buteflika, que en canvi ha rebut personalitats de menys rang 

polític i pes econòmic en altres moments. La raó de fons, segons fonts 

algerianes, és el malestar de les autoritats del país amb el que consideren 

que és un canvi de posició d’Espanya respecte a la qüestió del Sàhara 

Occidental, més favorable a les tesis del Marroc.  

 

En tot cas, al marge d’aquesta qüestió, el viatge del president Montilla 

consolida les relacions de Catalunya amb Algèria, separades per una 

distància que es recorre en tan sols 45 minuts d’avió. Montilla considera 

que la ubicació a Barcelona de la seu del secretariat de la Unió per la 

Mediterrània incrementarà els llaços entre les dues comunitats, i no 

només en els aspectes econòmics. 

 

El president de la gran patronal algeriana Fòrum de Caps d’Empreses, 

Reda Hamiani, va apuntar que la font dels conflictes més grans a la conca 

mediterrània és la «insostenible» disparitat de renda entre els països del 

nord i els del sud, que, va dir, només podrà solucionar el 

desenvolupament dels països africans. Els empresaris algerians, va afegir, 



són els que estan més interessats a «desenvolupar i reforçar» els llaços 

bilaterals.  

 


