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            PERIPLE CENTREAMERICÀ DEL CZFB I EL SIL 
 
 

JORDI CORNET (CZFB) ES REBUT PEL PRESIDENT DE COSTA 

RICA I  ENTRA A LA DIRECCIÓ DE LES ZONES FRANQUES 

AMERICANES 

 

Barcelona, 29 setembre 2016.- El delegat especial de l’Estat al Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, s’ha entrevistat a San José 
de Costa Rica amb el president de la República de Costa Rica, Luis Guillermo 
Solís, per reforçar i promoure els vincles institucionals i comercials del país 
centreamericà amb la zona franca barcelonina. 
 
Cornet ha estat rebut pel president en el seu periple per Panamà i Costa Rica 
per projectar internacionalment el CZFB, la seva zona franca i el Saló 
internacional de la Logística i la Manutenció (SIL), esdeveniment que tindrà lloc 
a Barcelona del 6 al 8 de juny de 2017.  
 

La visita de Cornet a Panamà i Costa Rica s’ha fet amb vistes d’aconseguir una 
presència destacada en el proper SIL de les zones franques americanes, 
moltes d’elles de caràcter privat, de forma que es reforci la connexió del 
corredor comercial atlàntic i el del mediterrani, d’acord als propòsits adoptats en 
la trobada “España Zonas Francas” d’octubre de 2015 a Tenerife, per a una 
aliança iberoamericana en l’economia globalitzada. 
 
L’activitat generada a les zones franques representa una part molt important de 
l’economia de Costa Rica, concretament el 47% de les exportacions, un total de 
3.179 milions de dòlars, segons que ha explicat el president de Costa Rica. 
 
 
PROJECCIÓ INTERNACIONAL  
 
A San José, el delegat especial de l’Estat al CZFB ha estat triat vocal de la 
Junta directiva de l’Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA), 
durant la XX Conferència, amb presència de representants de Costa Rica, 
Colòmbia, Espanya, Panamà, República Dominicana, Argentina, Uruguai, 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Puerto Rico, Mèxic, Curaçao, 
Hondures, Haití i Paraguai,  
 
L’Associació de Zones Franques de les Amèriques representa 445 zones 
franques del continent, unes àrees de fiscalitat especial que representen el 3% 
del producte interior brut de Colòmbia, el 5% de l’Equador o el 12% de 
Nicaragua, amb un pes considerable en la creació de llocs de treball a les 
seves àrees.  
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L’ingrés de Cornet a la Junta de l’AZFA reforça el caràcter internacional del 
Consorci en l’àmbit de les zones franques i és coherent amb la presència del 
Consorci des de maig de 2014 en la direcció de l’Associació Mundial de Zones 
Franques (WFZO), a través del director d’Expansió Internacional i Zona Franca 
Duanera, José Luis Rodríguez. 
 
 
Cornet ha tingut una atapeïda agenda de contactes: reunions de treball amb el 
ministre de Comerç Exterior de Costa Rica, Alejandro Mora; amb el ministre 
de Ciència i Tecnologia, Marcelo Jenkins; amb el president de la World Free 
Zone Organisation, Mohammed Ahmed Al Zarooni; amb el president de 
l’Associació Mexicana de Parcs Industrials, Pablo Charvel; i l’ambaixador 
espanyol Jesús Rodríguez Andia. 
 
Prèviament a Panamá, Cornet i la directora del SIL, Blanca Sorigué, es van 
reunir amb el viceministre de Comerç Exterior de Panamà, Néstor González, 
amb el vicepresident de l’Autoritat del Canal de Panamà, Óscar Basan, amb la 
Cambra de Comerç de Panamà i amb l’ambaixador espanyol a aquest país, 
Ramón Santos. 
 
Si cliqueu l’enllaç, podreu accedir a una instantània de l’entrevista de Jordi 
Cornet amb el president de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. 
 
 
Si cliqueu l’enllaç, podreu accedir a una instantània amb Óscar Basan, de 
l’Autoritat del Canal de Panamà. 
 
 
 
Departament de Comunicació CZFB 
PressConsorciZF@el-consorci.com 
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