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Igualada
és coneguda a la Xina
El cònsol general de la Xina, Gao Zhengyue, va ser un il·lustre convidat al Sopar de
l'Emprenedor. Enamorat de Catalunya i també d'Igualada, ja que els darrers mesos ha
sovintejat la seva presència a la ciutat, va tenir una estona per a respondre les nostres
preguntes sobre el pes de la Xina en les relacions econòmiques amb el nostre país i
amb l'Anoia.
Les relacions entre Catalunya i la Xina creixen molt ràpidament. Per

També hi ha moltes empreses catalanes instal·lades a la Xina.

què?
Segons els nostres càlculs en aquest moment hi ha unes 400 empreses
Com vostè sap la Xina i Espanya varen establir relacions diplomàtiques el

espanyoles a la Xina. Gairebé la meitat són empreses catalanes. Hem fet

1973. En aquest trenta anys, gràcies a l'esforç de les dues parts, les

molt per promoure les relacions econòmiques entre Catalunya i la Xina.

relacions han anat creixent de manera molt sana. L'intercanvi de
delegacions d'alt nivell són freqüents i el comerç bilateral ha crescut

Hi ha qui creu que la Xina és un problema per la deslocalització

molt.

d'empreses catalanes, però la realitat és que la Xina, a més de ser un

Quan vaig arribar a Barcelona l'any 2002 la suma de l'intercanvi entre la

gran productor, és també un país de gran consum. Quin és el

Xina i Espanya era de tres mil milions. L'any passat va superar els deu mil

diferencial entre el que fabriquen i el que consumeixen?

cinc-cents milions. Catalunya presta molta atenció a la Xina perquè
tenim molts trets comuns de caràcter. Els xinesos i els catalans som

No disposo de les dades concretes en aquest moment. La Xina no és

treballadors, comerciants i pacífics, a més tenim productes que ens

únicament una fàbrica sinó que també és un gran mercat de mil tres-

interessen dels uns als altres. Moltes empreses catalanes s'han establert

cents milions de persones. Hi ha moltes empreses estrangeres

a la Xina i molts comerciants xinesos s'han establert a Catalunya.

instal·lades que fabriquen i venen a la Xina mateixa. Som un país molt
favorable a les inversions estrangeres.

Comparativament, és més intensa la relació amb Catalunya que amb
la resta de l'Estat?

Vostè té un bon coneixement de la capacitat empresarial d'Igualada i
de la comarca. En quines branques creu que és més possible una

Sí. Catalunya és un lloc ple de vida i molt atractiu per als xinesos. Els Jocs

col·laboració amb la Xina?

Olímpics del 92 van transformar Barcelona i van crear moltes
oportunitats de treball que van ser aprofitades per molts ciutadans

Igualada és coneguda a la Xina. Ja sap vostè que han vingut algunes

xinesos. L'esforç i la bona feina d'aquestes persones no solament ha fet

delegacions d'alt nivell perquè el nivell de desenvolupament d'Igualada és

progressar els seus negocis, sinó que també han fet progressar

gairebé com el de tota la província xinesa de Hunan. Es pot tenir

l'economia de Catalunya.

col·laboració amb molts rams, però crec que on hi ha més possibilitats
és en el cuir. Aquí el fan de molt bona qualitat com va poder comprovar la
delegació de Hunan que va visitar Igualada fa uns mesos.

| 22

| 23

Publicitat

UEA MAGAZINEaa|aal’Entrevista

La Xina té un govern de majoria comunista però a la pràctica funciona la
llei de mercat. Això fa que les inversions estrangeres a la Xina siguin molt
més segures que en un altre país?
Tenim bon ambient per fer inversions sobretot en les províncies més
endarrerides. Les reformes i l'obertura exterior de la Xina es va començar a
aplicar a la dècada dels 80 del segle passat. Durant aquests gairebé trenta
anys la part costanera de la Xina s'ha desenvolupat molt i té un nivell de vida
molt alt. Fa sis anys es va iniciar la política de desenvolupar les zones
endarrerides que s'ubiquen al centre i al sud de la Xina. Tinc confiança que els
emprenedors catalans hi vagin per trobar-hi les oportunitats que el nostre
país ofereix.
Com veu el cònsol general de la Xina a Barcelona, aquesta part de
Catalunya que es diu Igualada?
Igualada és una ciutat molt maca a la qual li auguro un futur molt brillant. La
gent d'Igualada són treballadors, laboriosos i tenen molta experiència laboral.
M'agradaria que molts igualadins viatgessin a la Xina per conèixer el país i
trobar oportunitats d'establir lligams de relació econòmica. Disposem de
molts llocs i molts temes on Igualada i Catalunya poden invertir.
Els empresaris d'Igualada, a més de treballadors, són de caràcter pioner. La
Unió Empresarial de l'Anoia és una entitat molt potent que juga un paper
important en el desenvolupament de les relacions entre les empreses
d'Igualada i les d'altres províncies i altres països. Espero que la UEA farà un
paper de pont entre l'economia anoienca i l'economia xinesa, i augmenti la
relació comercial entre ambdues parts.
També espero que les empreses agrupades a la Unió Empresarial de l'Anoia
tinguin molt d'èxit aquest any i que amb la seva perícia empresarial facin
prosperar la gent de l'Anoia i d'aquesta bella ciutat que és Igualada.
Gao Zhengyue va ser nomenat cònsol general de la República Popular de
la Xina a Barcelona l'any 2002. Des d'aleshores el consolat -situat a
l'avinguda Tibidabo- s'ha convertit en una oficina per tramitar
documentacions per a les persones que volen visitar el país més poblat de
la Terra. Va néixer a la província d'Hebei l'any 1951 i es va graduar a la
universitat. Ha estat funcionari a l'ambaixada xinesa d'Argentina i
secretari de les ambaixades d'Amèrica i Oceania, de Nicaragua,
d'Amèrica Llatina i el Carib, de la república de Xile i de Bolívia. Abans de
ser destinat a Barcelona va ser nomenat conseller de la Direcció General
d'Amèrica Llatina i el Carib del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina.
Jaume Singla
Periodista
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