
 
 
          
 

NOTA INFORMATIVA  
 

 
S.M. EL REI REP EN AUDIÈNCIA AL CONSORCI   DE LA ZONA FRANCA DE 

BARCELONA AMB MOTIU DEL CENTENARI DE L’ENTITAT (1916-2016) 
 

Barcelona, 27 de febrer 2017.- Aquest dilluns Sa Majestat el rei Felip VI ha 
rebut en audiència al Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) al palauet Albéniz de Barcelona, en reconeixement per la 
tasca que desenvolupa aquesta entitat pública que acaba celebrar un segle de 
vida. 
 
El delegat especial de l’Estat, al capdavant del Comitè Executiu, Jordi Cornet, 
ha agraït el gest del monarca i ha obsequiat al cap de l’Estat amb un llibre 
commemoratiu del centenari i una foto històrica del rei Alfons XIII, en què 
s’interessava pel projecte de port franc de Barcelona. 
 
Cent anys recolzant l’economia i la projecció empresarial, resumeix la 
trajectòria d’aquesta institució que gestiona el Polígon Industrial de la Zona 
Franca, la seva zona franca duanera, promou àrees industrials, logístiques i 
urbanes i organitza esdeveniments firals d’interès empresarial. 
  
Podeu descarregar una instantània de l’audiència clicant AUDIENCIA1. En la 
imatge, d’esquerra a dreta al secretari general del CZFB, Anton Ferré, el 
Director d’Àrea de Negoci i Financer Antoni Detrell, Josep A.Carbonell, 
director general del Port de Barcelona, Felipe Martinez Rico, subsecretari del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, Almudena Escobedo, Cap Provincial de 
Duanes, i a l’altre costat del Monarca el delegat Jordi Cornet, el Segon Tinent 
d’Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona Miquel Valls i les advocadesses de l’Estat Cristina Ozores i 
Maria Fernández Gonzalo. 
 
En una altra imatge que podeu descarregar clicant en AUDIENCIA2, el 
monarca rep de Jordi Cornet una fotografia històrica del Rei Alfons XIII visitant 
el Pavelló del CZFB en la Exposició Universal de 1929. 
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