MEMÒRIA- ACTIVITATS 2017
CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
GENER
19 de gener
Jornada sobre els Influencers, persones amb credibilitat que utilitzen les xarxes socials i
plataformes de comunicació amb la finalitat de generar reaccions i canvis d’opinió entre els
seus seguidors. Són ara una de les noves estratègies de màrqueting que fan servir les
empreses.

20 de gener
En el marc del Dia Europeu de la Mediació, la Cambra fa un taller “El consum i la seva mediació
a l’abast de tots”. Anàlisi pràctic de les diferents vessants de la mediació en l’àmbit de consum
i empresa.
23 de gener
“La venda online al comerç minorista. Primeres passes, reptes, tendències i solucions amb
especial atenció als sectors de la moda i l’hàbitat”. Jornada a la sala d’actes de la Cambra.
25 de gener
La Cambra acull la jornada informativa “Programa Fortaleses del territori”, impulsada per la
Generalitat de Catalunya a les diverses demarcacions catalanes.

.

26 de gener
Simbiosi industrial en els polígons catalans. La simbiosi Industrial als polígons d’activitat
econòmica permet generar nous models de negoci, aprofitant la sinergia dins les empreses,
millorant l’ eficiència i l’ús dels recursos: materials, aigua i energia. La Direcció General
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Girona, amb la
col·laboració del Consell Comarcal de la Selva, impulsen la Simbiosi Industrial a una jornada
realitzada a Riudellots de la Selva.

31 de gener
Anàlisi sensorial de l’oli d’oliva. Formació tècnica i gastronòmica a càrrec de Girona Excel·lent.
A l’aula noble de l’Escola de Capacitació Agrària de l’Empordà. IRTA, Monells (Baix Empordà).
Amb Anna Claret i Lluís Guerrero, tècnics de l’IRTA, i Pep Nogué, de Girona Excel·lent.
31 de gener
Presentació de l’Estudi “Millora de l’eficiència energètica i de l’ús de l’aigua de la indústria
càrnia”. Presentar les millores en la producció de fred industrial i en la reutilització de l’aigua al
sector carni detectades a través de l’estudi de 13 empreses. L’estudi i la jornada s’engloben
dins d’una actuació de la Cambra de Girona amb la Generalitat de Catalunya per detectar i
donar a conèixer possibles millores i bones pràctiques en l’àmbit analitzat.

FEBRER
06 de febrer
Aprèn comerç internacional amb un cas pràctic. Curs amb una introducció teòrica seguida d’un
cas pràctic on es facilita a l’assistent el coneixement del procés d’importació i exportació real
d’una empresa. La visió transversal de l’empresa ajuda a obtenir la informació necessària per a
la presa de decisions.

10 de febrer

06 de febrer
El corredor Mediterrani dins d’un nou model d’infraestructures a Espanya. Amb una
conferència amb aquest títol, Josep Vicent Boira, secretari autonòmic d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, participa a la sessió del
Cercle d’Infraestructures.

23 de febrer
Jornada informativa: Com triar els mercats més interessants per a l’exportació mitjançant
Internet. Internet s’ha convertit en una de les millors eines per a la investigació i selecció de
mercats internacionals. Aquesta jornada mostra la metodologia i les fonts d’informació per
poder realitzar la planificació de la investigació a cercadors, xarxes socials i altres eines 2.0.

MARÇ
6 de març
Roda de premsa de presentació de l’Estudi inserció laboral dels Ensenyaments Professionals,
juntament amb el departament d’Ensenyament.

15 de març
Jornada sobre “Incotermns 2010 avançats”. Conèixer amb profunditat els nous incoterms 2010
i la seva aplicació a la realitat. Tenir els coneixements necessaris per poder negociar
correctament una operació de compravenda internacional i relacionar els incoterms de forma
transversal amb les formes de pagament, operacions triangulars i règims duaners entre
d’altres. Actualitzar i millorar els coneixements en comerç internacional.

22 de març
Networking del programa europeu CCI PirineusMed a Lleida, per tal d’impulsar l’intercanvi
econòmic transfronterer entre els territoris de parla catalana. Amb la representació de les
Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà.

23/31 de març
Missió institucional i empresarial a la Xina, encapçalada per l’honorable conseller d’Empresa i
Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget i per l’honorable conseller de
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. El principal objectiu de la missió és establir i potenciar les
relacions empresarials amb la Xina i Hong Kong. Els sectors prioritaris són: alimentació, medical
devices, biotech i automoció.

ABRIL
1 d’abril
Inauguració de la Fira de les 40 hores de Ripoll. La Cambra hi participa amb un estand
d’emprenedoria. És la 34 edició de la nova etapa. La Cambra i la Unió Intersectorial
d’Empresaris del Ripollès impulsen la participació de l’empresari del Ripollès a la mostra.

21 d’abril
Jornada del sector comercial del Port de Palamós: “El Port de Palamós, la porta al mar del teixit
industrial gironí” a l’espai del Peix. Organitzada per la Cambra de Girona.

24 d’abril
Gestió duanera a la pràctica: el nou codi duaner comunitari i altres tràmits duaners. L’ 1 de
maig de 2016 va entrar en vigor el nou Codi Duaner Comunitari. Degut a la importància que
aquest té en el camp de les importacions i exportacions s’organitza aquesta jornada
informativa amb l’objectiu de visualitzar en quins aspectes pot influir en les empreses, deixant
de banda tot els articles que no les afectin directament. Amb això les empreses podran ser
conscients de les implicacions del CAU i de quines accions hauran de fer a curt i a mig termini
per adaptar-se a la nova normativa.

24 d’abril
Jornada d’Internacionalització a la xarxa de suport a les Pimes Europees dins del programa EEN
Entreprise Europe Network, amb la representació de les Cambres de Comerç d’Andorra,
Girona, Lleida i Perpinyà.

27 d’abril
Jornada de preparació d’entrevistes individuals per intentar introduir noves empreses
gironines a diversos mercats de l’Àfrica occidental. Representants de l’empresa de la
demarcació s’han reunit amb l’expert associat a la Cambra del mercat africà.
Ple de la Cambra de Comerç
El Ple de la Cambra d’abril inclou una conferència-col·loqui a càrrec del Sr. Joan Ignasi Elena,
coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum. La Cambra s’adhereix al Pacte Nacional pel
Referèndum.

MAIG
4 de maig
S’inicia a Girona un cicle de 4 conferències a les demarcacions catalanes: “Els empresaris
volem saber”, sobre el futur de l’economia i l’empresa catalanes, amb la participació i impuls
de la Cambra i el fòrum empresarial Creiem en Catalunya.
Els actes compten amb representants de les principals organitzacions empresarials i del
Govern de la Generalitat de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya, Carles
Puigdemont, clou a Girona la conferència inaugural.

11 de maig
L’Associació per la promoció de directius organitza la jornada “Novetats jurisprudencials en
matèria laboral” en la qual el despatx d’advocats Roca Junyent analitza una selecció de
sentències dictades en els darrers mesos pels tribunals de la jurisdicció social, així com algunes
de les recents campanyes d’actuació de la inspecció de treball.

Del 9 al 12 de maig
Assistència de representants de la Cambra de Comerç de Girona al Media Fòrum de Fez
Meknes (Marroc), una trobada d’empresaris del Mediterrani. Es parla de les oportunitats de
negoci al Marroc per a les empreses gironines.

15 de maig
Esmorzar de Sant Isidre organitzat per la Llotja d’Olot. Al Casino Menestral d’Olot.
Del 20 al 27 de maig
Missió empresarial a Sud-àfrica i Moçambic, acció que s’emmarca dins del Pla d’Acció
Internacional del Consell de Cambres de Catalunya (PAI 2017).
29 de maig al 2 de juny
Missió empresarial a Corea del Sud/Japó acció que s’emmarca dins del Pla d’Acció
Internacional del Consell de Cambres de Catalunya (PAI 2017).

31 de maig
Jornada d’introducció al Lean Management i presentació del programa InnoCámaras.

JUNY
10 de juny
Reunió de la Comissió d’Ordenació del Territori a l’aeroport de Girona amb motiu de la
celebració dels 50 anys de la infraestructura europortuària.

14 de juny
Jornada “d’Operacions triangulars”. Conèixer tota l’operativa i els procediments de la gestió
duanera des d’un punt de vista pràctic i senzill, per definir i gestionar operacions triangulars.
Obtenir els coneixements necessaris per poder reduir els costos i incrementar la seguretat
d’aquestes operacions. Aportar valor a les decisions de l’empresa amb una visió sistèmica de
les duanes i el comerç internacional.

15 de juny
Jornada, “Com innovar a la PIME”, a Olot. Es tracta d’una jornada d’Innovació per ajudar a
fomentar les inversions I+D+I i conèixer les ajudes a la integració de la innovació en la gestió
empresarial.

23 de juny
Cercle d’infraestructures amb la participació de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, per
presentar les principals prioritats de la ciutat en infraestructures.

26 de juny
Assemblea General del Tribunal Arbitral de Girona (TAG) i de l’Associació que el lidera. L’ens
està format per les 3 Cambres gironines, el col·legi d’Advocats i diversos col·legis professionals.

JULIOL
4 de juliol
Assemblea General de la societat SECFISA (Servicios Complementarios Fitosanitarios SA)
participada per les 13 Cambres catalanes, l’Ajuntament de Vilamalla i l’Associació de
Transportistes Empordanesos.
05 de juliol
Jornada Informativa, “SEO internacional, com posicionar-se orgànicament als cercadors locals
per països”. Establir les bases per a la creació d’una estratègia de posicionament orgànic SEO
als cercadors, des del punt de vista d’una empresa internacional que vulgui posicionar-se als
països destí d’exportació i que, quan un client potencial busqui el producte/servei, en
qualsevol idioma i a qualsevol país del món, l’empresa surti a les primeres posicions.

07 de juliol
SANT ANIOL, OLOT MEATS I ENPROM GUANYEN ELS PREMIS A L’EXPORTACIÓ DEL 2017
La XXII edició dels Premis a l’Exportació organitzats per la Cambra de Comerç de Girona amb el
suport de Caixa Bank a l’Auditori de Girona. També va lliurar un reconeixement especial a El
Celler de Can Roca.
El jurat va valorar un total de 15 empreses de la demarcació que van destacar per les seves
xifres d’exportació o per les innovacions en els seus processos d’internacionalització.
L’objectiu d’aquests premis és el de reconèixer la bona labor de les empreses exportadores
gironines, i ja són més d’un miler les que de forma habitual fan arribar els seus productes arreu
del món.

Guardó Iniciativa Exportadora: Aigua de Sant Aniol
Aquest guardó reconeix la millor tasca de les empreses que facturen fins a 5M d’euros. Els
mèrits que el jurat ha destacat han estat la millora en les línies de producció i el llançament de
nous formats que han permès el continuat creixement de la xifra de negoci al llindar d’aquests
5 M euros i del percentatge d’exportacions. Així mateix, l’arribada a mercats especialment
complicats com els Emirats Àrabs. Els principals països on arriben els seus productes són Estats
Units, 24%; Regne Unit, 22%; i Xina, 11%.
Guardó Projecció Internacional: Olot Meats Group
El segon guardó que ha concedit el jurat reconeix la projecció internacional de les empreses
que facturen més de 6M d’euros.
S’ha valorat molt positivament la consolidació aconseguida durant els darrers anys assolint
unes xifres d’exportació creixents, l’obertura de nous mercats a tercers països, i també la
remodelació de bona part de les instal·lacions. Olot Meats Group té 1.200 treballadors, amb
seus a Olot, Juià i Celrà, i factura prop de 600M euros dels quals exporta 347M euros. Els seus
principals mercats: Xina, 45%; Hong Kong, 20% i Vietnam, 11%.
Guardó Especial Innovació: Enprom Packaging
Aquest guardó vol reconèixer l’especial esforç en innovació que realitzen les empreses
exportadores gironines.

El jurat ha destacat l’estructura circular de l’empresa que valora la participació de tots els
integrants de l’equip tècnic i la rellevant aliança comercial amb una empresa referent del
sector a nivell mundial que li permet accedir a nous mercats internacionals gaudint de
certificacions en R+D. També l’excel·lent evolució de la facturació i de les exportacions.
L’empresa té la seu a Sant Julia de Ramis i disposa de 24 treballadors i la seva facturació és de
prop de 4M euros amb un 50% d’exportació. Els seus principals mercats: Alemanya, 27%;
Estats Units, 25% i Portugal, 17%.
Reconeixement Especial: El Celler de Can Roca
El jurat ha proposat un Premi extraordinari, “Internacionalització de les comarques gironines”,
en reconeixement a la labor de El Celler de Can Roca com a destacat ambaixador de les nostres
comarques als cinc continents. El seu bon treball ha estat exemple per la resta de sectors
econòmics i ha permès obrir nous mercats a Girona i al conjunt de les nostres comarques, i així
a la qualitat dels nostres productes agroalimentaris.
Aquest guardó vol premiar la labor de la família Roca i del seu equip que des de la senzillesa
del seu treball diari ha enamorat a comensals i gastrònoms de tot el mon.

Homenatge a Narcís Puigvert
En l’acte es va recordar la incansable i valuosa labor del senyor Narcís Puigvert per potenciar
l’exportació entre les empreses gironines, ja que de la seva mà van ser moltes les firmes que
van començar a vendre fora del país, primer cap a Espanya i a Europa i paulatinament a la
resta del món. Es va incorporar a la Cambra el 1968 i fins a la seva jubilació a 2008 va ser un
verdader pioner i impulsor de la internacionalització del nostre empresariat.
La cerimònia de lliurament dels guardons es va cloure amb el parlament del president de la
Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el qual va destacar la bona evolució de les
exportacions gironines i seguidament es va realitzar un tast de productes del segell “Girona
Excel·lent”, a càrrec del cuiner i assessor gastronòmic Pep Nogué. Aquest segell de qualitat
agroalimentària, promogut per la Diputació de Girona i la Cambra, té caràcter biennal i el seu
objectiu és impulsar, fomentar i difondre els productes gastronòmics més destacats de les
comarques gironines.
El jurat dels Premis a l’Exportació, va estar format: Domènec Espadalé, president de la Cambra;
Joaquim Macià, director de la Banca d’Institucions de Caixa Bank; Alícia Giráldez, cap de
departament a ICEX Barcelona; Núria Betriu, directora general d’Indústria i consellera delegada
d’ACCIÓ; Joaquim Maria Caula, Esmeragdo Macias i Jaume Guàrdia, empresaris exportadors i
membres del comitè executiu de la corporació Cambra de Comerç de Girona, i Eduard Torrent,
director gerent.

10 de juliol
Puges al núvol? Jornada sobre solucions al núvol i les subvencions TICCámaras. Una trobada
per informar de les eines de millora de la competitivitat de les TIC a l’abast de les PIMES i els
autònoms que són susceptibles de subvenció a través del programa.

11 de juliol
Programa Talent Emprenedor: “Emprenedoria didàctica”. Que s’inclou dins el Programa
Operativo de Empleo Juvenil, cofinançat pel Fons Social Europeu i té com a objectiu formar i
assessorar joves amb la finalitat de facilitar la incorporació dels participants al mercat laboral a
través de l’emprenedoria. L’itinerari “Emprenedoria didàctica” ofereix continguts teòrics i
pràctics sobre robòtica i impressió 3D, així com la informació i assessorament necessaris per
posar en marxa el projecte propi de l’emprenedor.

19 de juliol
Jornada Informativa, aspectes clau per elaborar un contracte internacional. Identificar i valorar
les principals característiques de la compravenda internacional i interpretar el clausulat dels
contractes que l’emparen per tal de fer-ne una eina útil que ajudi l’empresa a minimitzar els
riscos en aquest tipus d’operacions.
20 de juliol
Reunió de l’Assemblea Costa Brava Girona Convention Bureau al Patronat de Turisme.
Associació Girona Esdeveniments amb les cambres Gironines.

20 de juliol
Ple de la Cambra.
Reunió de treball amb el Sr. José Luís Bonet, president de la Cámara de España, amb motiu de
la sessió del ple cameral.

Al finalitzar el ple cameral, es porta a terme la Presentació de la Memòria Econòmica de
Catalunya, a càrrec de la Sra. Carme Poveda, responsable d’anàlisi econòmica de la Cambra de
Comerç de Barcelona.

SETEMBRE
13 de setembre
Webminari. Exportar Productes Agroalimentaris als EEUU: Normativa FDA i Certificació kosher.
Les empreses que volen exportar productes agroalimentaris als EEUU han de tenir en compte
que hi ha uns requisits d’obligat compliment que imposa la FDA juntament amb gestions i
tràmits a seguir per tal de complir amb aquesta normativa.

19 de setembre
Aconseguir que els usuaris coneguin les possibilitats que ofereixen les Xarxes Socials, saber
diferenciar entre les seves diferents filosofies, i aprendre a fer-les servir. Aprendre les
tècniques de venta i com realitzar promocions o publicitat del teu comerç. Taller: Màrqueting
digital a les xarxes socials.
22 de setembre
Reunió del Grup Impuls per Girona, que agrupa les Cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu, la
FOEG, Pimec Girona i Fòrum Carlemany.

29 de setembre
Jornada del Cercle d’Infraestructures amb Òscar Oliver, director de la fundació CETMO, Centre
d’Estudis de Transports Mediterrani Occidental.

OCTUBRE
4 octubre
Com aconseguir més de 100 contactes comercials internacionals mitjançant Internet. Es va
facilitar les fonts d’informació més importants per trobar tots els contactes comercials.

Del 2 al 9 d’octubre
Missió empresarial a Polònia per tal d’obrir nous mercats a les empreses de la demarcació
gironina. Aquesta acció que s’emmarca dins del Pla d’Acció Internacional del Consell de
Cambres de Catalunya (PAI 2017).
6 d’octubre
Dinar de treball amb el Grup Impuls per Girona amb el Conseller d’Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya, Santi Vila.
24 d’octubre
Presentació de la jornada d’Startups que impulsa la Cambra de Comerç de Girona dins el
projecte CCI Pirineus Med i que estava programada a l’Auditori de la Devesa. S’hi van
presentar nous projectes i finançadors.

28 d’octubre
Participació de la Cambra de Girona a la Fira de Mostres de Girona (del 28 d’octubre a l’1 de
novembre), que se celebra tradicionalment durant les Fires de Sant Narcís.
Domènec Espadalé inaugura la mostra i l’estand de la Cambra es dedica a la robòtica, amb la
participació del robot Peeper.

NOVEMBRE
3 de novembre
Jornada del Cercle d’Infraestructures amb Jaume Busquets, President del Consell Comarcal del
Gironès.

6 de novembre
Reunió del Grup Impuls per Girona i els representants dels comitès executius de les seves
institucions a la Cambra de Comerç de Girona.

15 de novembre
Jornada informativa, gestió de compres internacionals. Conèixer les claus per assolir l’èxit en
les compres internacionals obtenint una visió transversal tant en matèria d’estratègia com
d’operacions de la cadena de subministrament per millorar-ne la seguretat i reduir el cost de
les importacions.

Del 17 al 19 de novembre
Participació a la Fira de Sant Martirià de Banyoles, al Parc Firal de la Draga.

Del 20 al 24 de novembre
Missió empresarial a Rússia acció que s’emmarca dins del Pla d’Acció Internacional del Consell
de Cambres de Catalunya (PAI 2017)

20 de novembre
La Cambra organitza una Jornada al Fòrum Gastronòmic sota el títol Restauració i Big Data, per
tal posar en valor l’ús de les noves tecnologies a la restauració amb diferents taules de debats:
La gestió de l’èxit i el fracàs, El restaurant sostenible i Com es gestiona la no reserva.

22 de novembre
Els Innovation Talks tenen l’objectiu d’activar l’estratègia digital del sector hoteler per tal
d’aconseguir recuperar el control de la seva comercialització. La Cambra organitza una jornada
sobre Innovation talks, e-turisme i hostaleria conjuntament amb l’empresa GNA.

27 de novembre
GUARDONS ESTABLIMENTS HISTÒRICS - XXXVI edició
Els premiats van rebre una placa, un diploma i l’edició de la publicació commemorativa de la
XXXVIII Edició dels Guardons als Establiments Històrics, amb imatges antigues i la història de
tots els establiments.
Un total de 16 establiments de les comarques gironines van rebre el diploma i la placa de forja
que els distingeix com a Establiments Històrics del 2017. Un centenar de persones van omplir
la sala d’actes de l’entitat, en un acte emotiu que va comptar amb la presència de Joan Aregio,
secretari d’empresa i competitivitat del departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, entre d’altres representats institucionals. El president del Gremi de Carnissers,
Ricard Josep Lavallol, va lliurar també els pins de plata de l’entitat que presideix a les
carnisseries guardonades.

-A través de la documentació presentada, el jurat va considerar acreditada l’antiguitat dels
següents establiments:

MedPlaya Hotels, 1967 (Girona)
Magatzems Tàlia, 1967 (Cassà de la Selva)
Instal·lacions Martí Duran, 1967 (Riudellots de la Selva)
Can pineda, 1967 (Ripoll)
Carns i Embotits Planas, 1967 (Viladamat)
Palau Carnissers, 1967 (Ribes de Freser)
Golf Platja de Pals, 1966 (Pals)
Roser Grup, 1959 (Cassà de la Selva)
Roget Automoció, 1960 (Llagostera)
Reixach Automoció, 1948 (Cornellà del Terri)
Rieju, 1942 (Figueres)
Dausà, 1926 (Cassà de la Selva)
La Selva, 1917 (Campllong)
Grup Oller, 1892 (Cassà de la Selva)
Íngrid Moda, 1868 (Torroella de Montgrí)
Besora, 1642 (Olot)

-El Jurat dels Guardons als Establiments Històrics estava integrat per:
Domènec Espadalé, President de la Cambra,
Enric Mirambell, Cronista Oficial de la ciutat de Girona,
Joan Domènech, Historiador i mestre,
Jaume Fàbrega, President de l’àrea de Desenvolupament Empresarial de la Cambra,
Eduard Torrent, director gerent de la Cambra,
Júlia Torrent, excap de comunicació de la Cambra,
Dolors Muñoz, presidenta d’honor de la Càtedra Cambra de la UdG
I actuant com a secretari Gerard Bagué, responsable de comunicació de la Cambra.

27 de novembre al 14 de desembre
Dins del Programa “España Emprende”, s’ha organitzat aquest cicle de jornades destinat
a emprenedors i empresaris amb l’objectiu d’apropar-los a una nova realitat social i laboral, la realitat
que emergeix en una nova societat digital, en la que la informació i el coneixement son eines bàsiques
per conviure, cooperar, emprendre i prosperar.

28 de novembre
Participació a la Fira GastroPirineus, a Alp.

DESEMBRE
15 de desembre
Trobada del Grup Impuls per Girona a la Cambra de Comerç de Girona.
12 de desembre
Jornada formativa, adreçada a dones amb inquietud emprenedora, que pretén aportar coneixements i
eines pràctiques per la posta en marxa d’un projecte empresarial. Jornada Informativa “Emprendre en
femení”.

18 de desembre
Nadal, temps d’il·lusió, temps d’emprendre. Jornada formativa adreçada a emprenedors/es i
empresaris/es de recent creació, que pretén aportar coneixements i eines pràctiques per a la posta en
marxa i bon funcionament d’un projecte empresarial.

20 de desembre
Taller de productivitat personal i gestió del personal. Aquest taller pretén apropar-nos a una
nova realitat social i laboral, dirigida tant a emprenedors i empresaris, amb l’objectiu de
conèixer en profunditat la productivitat personal i la gestió del personal.
20 de desembre
Visita a la Cambra de Girona del nou rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, amb part
del seu equip.

