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EL CONSORCI,  DISTINGIT PER LES CAMBRES DE COMERÇ 
D’ASCAME PEL SEU SUPORT A LA LOGÍSTICA I EL 

TRANSPORT A LA MEDITERRÀNIA  
 

Barcelona, 23 novembre 2017.- El Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB), va ser ahir distingit per la Asociación de las Cámaras de Comercio del 
Mediterráneo (ASCAME) en reconeixement al suport que el CZFB dóna a la 
logística i al transport en la Mediterrània. 
 
Els premis Mediterráneos d’ASCAME reconeixen l’impacte positiu de l’activitat 
de personalitats, companyies o organitzacions en el desenvolupament i la 
cooperació regional en la Mediterrània. A més del CZFB, van distingir 
Mercabarna, UNIT, Cámara de España, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament 
de Tarragona i professionals com Salaheddine Mezouar o Taleb Rifai. 
 
El CZFB és una entitat pública de dinamització econòmica que opera 
principalment en l'àrea metropolitana de Barcelona, administra els seus actius i 
gestiona el Polígon Industrial de la Zona Franca i la seva Zona Franca 
Duanera. Afavoreix la projecció internacional de Barcelona, Catalunya i 
Espanya en els sectors industrial, logístic, immobiliari i firal. 
 
El Consorci va ser una de les entitats fundadores de l'associació Barcelona 
Centre Logístic Catalunya, va promoure el pioner Parc Logístic de Barcelona i 
va crear a Barcelona fa més de 20 anys, l'esdeveniment firal anual Saló 
Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL). 
 
Dins d'aquesta activitat, en els propers dos anys el CZFB atraurà a Barcelona 
tres esdeveniments internacionals durant el SIL: el 2018 el Congrés 
Internacional duaner ASPRA i el 2019 el Congrés Mundial de Zones Franques 
de la WZFO i el congrés ALACAT de Logística d'Amèrica Llatina. 
 
El plenari institucional del CZFB està format per representants del Govern 
d'Espanya, l'Ajuntament de Barcelona i de les principals entitats de l'àmbit 
econòmic de la ciutat, un organisme rector en el qual preval l'esperit de 
concertació i la col·laboració publico-privada. 
 
En absència del president executiu del CZFB, Jordi Cornet, va recollir el 
guardó d’ASCAME Blanca Sorigué, directora del SIL, com poden veure en la 
instantània. 
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