MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
GENER
17 de gener
Sessió d’Emprenedoria Corporativa i dinar amb el Sr. Pere Condom a la Vall de Bianya.

18 de gener
Ple de la Cambra. Presentació de l’Estudi d’Inserció Laboral i necessitats formatives amb la
Càtedra Cambra.

19 de gener
En el marc del Dia Europeu de la Mediació, la Cambra fa una jornada de “Mediació i pràctiques
col·laboratives” a la seu del Col·legi d’Advocats de Girona.

FEBRER
01 de febrer
Jornada del CCI PirineusMed a Girona, titulada: “Empreses emergents i finançament”. L’entitat
vol impulsar la col·laboració transfronterera en els territoris de parla catalana.

8 de febrer
Assemblea General del Costa Brava Girona Convention Bureau. A l’hotel Melià de Girona.

08 de febrer
Jornada “Tendències i situació actual de l’emmagatzematge” a la Sala d’Actes de la Cambra de
Comerç de Girona, amb la participació de diverses administracions i d’experts en la logística i el
transport. Inaugurada per part del director general de Transports de la Generalitat, Pere
Padrosa.

14 de febrer
Jornada sobre la “Promoció del comerç i la importància d’incrementar les sinergies amb el
turisme“. Dinamització i estratègia digital per a la promoció de la destinació. Metodologia i
pràctica, a càrrec de Montserrat Peñarroya. L’acció inclou 4 conferències i 4 tallers que es van
realitzar els dies 24 i 31 de gener i 7 i 14 de febrer.

21 de febrer
Jornada “Taller Pràctic de Màrqueting i Venda Internacional: desenvolupa el teu Pla
d’Exportació”. El client és l’actiu més important de l’empresa. Tant el màrqueting com les
vendes són eines imprescindibles per facilitar un bon servei als clients. Aquesta jornada
informativa va donar a conèixer com aplicar de forma pràctica aquestes eines de gestió i va
demostrar que una empresa que treballa amb objectius i estratègia és molt més rendible i
entra en un procés de millora contínua.

22 de febrer
Jornada sobre l’Àfrica Occidental, que va incorporar entrevistes individuals amb les empreses
interessades en informar-se de les oportunitats reals a diversos països africans: Costa d’Ivori,
Nigèria, Ghana, Senegal… Els oferim la millor fórmula per introduir els seus productes o serveis
a aquests mercats amb la màxima garantia d’èxit.
23 de febrer
Sessió del Cercle d’Infraestructures de la Cambra, que en aquesta ocasió té com a convidat
Juan Barios, coordinador del Corredor Mediterrani.

23 de febrer
XVI Matança del Porc a la Llotja de contractació amb Taules de Preus participades per la Llotja
de Vic.

MARÇ
06/07 de març
Curs “Logística i Transport Internacional: Costos i Tarifes Logístiques, com Reduir-los i Controlar
els Riscos”. L’objectiu d’aquest curs és conèixer amb profunditat la gestió del transport
combinat i multimodal i la seva aplicació a la realitat de les empreses.

21/22 de març
Curs “Google Adwords: com fer publicitat a qualsevol país del món”. L’objectiu d’aquest curs,
que és un clàssic dins la programació de la Cambra, és donar a conèixer les tècniques usades
pels professionals per arribar als clients de qualsevol part del món via Google Adwords, una
eina indispensable per a la consecució de contactes i vendes mitjançant internet que utilitzen
moltes empreses internacionalitzades.

22 de març
Sota el títol “Talent emprenedor: Vols tenir el teu propi negoci a Internet?”, es va impartir a
Santa Coloma de Farners aquest curs per a joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que
haguessin finalitzat els seus estudis o tinguessin coneixements i vulguessin emprendre un
negoci aprofitant les oportunitats de la venda online i de la venda de productes sense tenir
stock. Amb una inversió molt baixa, s’explicava com tenir el teu propi negoci a la xarxa.
ABRIL
04 d’abril
Ple del Consell de Cambres de Catalunya a la Llotja de Barcelona.

06 d’abril
Jornada dedicada als inversors amb GVC Gaesco, amb el títol “Les 10 companyies més
innovadores per invertir”.

11 d’abril
Reunió del Grup Impuls per Girona, format per les tres cambres, Foeg, Pimec Girona i Fòrum
Carlemany, a la Cambra.

13 d’abril
Dins del cicle “Divendres Emprenedors”, es porta a terme la jornada “Negocis a Internet: l’ecommerce”. Quan parlem de comerç electrònic pensem en una botiga online, però l’ecommerce va molt més enllà. Podem trobar sistemes innovadors de venda o subscripció en
productes que mai hauríem imaginat. La jornada mostra les possibilitats que ofereix Internet i
descobreix com gestionar un negoci a la xarxa de manera òptima i eficient.

18 d’abril
Jornada sobre “IVA a les Operacions Internacionals i a 3ers Països”. Es va oferir una visió
completa de la fiscalitat en el comerç internacional, treballant conceptes teòrics i regles fiscals
per, seguidament, entendre les operacions mitjançant exemples pràctics específics. També es
van veure les noves propostes que està realitzant la Comissió Europea: el pla d’acció per a la
reforma de l’IVA en les operacions intracomunitàries que modifica la futura gestió d’aquest
impost per a les empreses.

20 d’abril
Als “Divendres Emprenedors” es porta a terme la jornada “Lideratge i emprenedoria”.
L’entorn social i laboral està en canvi constant i les empreses han d’adaptar-se a les noves
condicions del mercat, mantenint la seva productivitat. Es van descobrir els principis que han
d’integrar la gestió de les persones i com aplicar-los a l’empresa.

24 d’abril
“Emprenedoria en disseny”. Jornada informativa per a joves inscrits a Garantia Juvenil que
hagin finalitzat els seus estudis o tinguin coneixements i vulguin emprendre un negoci en
qualsevol dels següents àmbits: Dissenyador gràfic, Dissenyador Web, Il·lustradors, Fotògrafs,
Dissenyadors 3D, etc…
26 d’abril
Presentació del llibre: “Continuar? Vendre? Tancar?”, de Jordi Tarragona. El llibre analitza amb
agudesa i sentit de l’humor l’evolució de l’empresa familiar. Amb el suport de la Càtedra
Cambra de la UdG. L’acte va comptar amb la participació de Dolors Muñoz, presidenta
honorífica de la Càtedra, i Pilar Marquès, directora.

27 d’abril
Al cicle dels Divendres emprenedors, “Introducció al mètode Canvas – Lean Startup”. Aquesta
metodologia utilitza diferents tècniques per aconseguir un únic objectiu: crear empreses
viables. A través de la participació, el debat i l’anàlisi es va explicar com crear un model de
negoci d’èxit.

MAIG
04 de maig
Nova sessió dels Divendres emprenedors, sobre “Emprenedoria cooperativa”. S’explica què és
realment una cooperativa, quin és el seu funcionament respecte altres tipus d’empresa i les
opcions d’aquesta fórmula per emprendre.

08 de maig
Taller formatiu “Emprendre amb franquícia”. S’explica com obrir un negoci amb aquest
sistema de distribució. S’exposen diversos exemples de franquiciats gironins.

11 de maig
Els Divendres emprenedors programa la jornada “Formes jurídiques per crear una empresa”.
S’explica la millor forma jurídica per crear una empresa i les opcions a l’abast si el projecte té
un sol promotor. Centrat en els avantatges i inconvenients de constituir una societat.

11 de maig
Presentació-col·loqui a partir del llibre “Zero accidents laborals, una utopía?”, de Joan Vicenç
Duran, sobre la seguretat com a eina de motivació d'un equip. El llibre, barreja de realitat i
ficció, es basa en la pròpia experiència professional del seu autor al capdavant d'una empresa
química que patia nombrosos accidents laborals, i amb un clar propòsit: canviar la tendència
d'accidents d'una empresa dins una branca laboral qualificada tradicionalment com de risc.

12/25 de maig
Missió empresarial a Austràlia, Singapur i Malàisia, acció que s’emmarca dins del Pla d’acció
internacional del Consell de Cambres de Catalunya (PAI 2018), amb el suport d’ACCIÓ de la
Generalitat. L’objectiu principal és analitzar les oportunitats econòmiques i agendar
entrevistes amb clients potencials segons els perfils indicats per cada empresa.

18 de maig
Dins dels Divendres emprenedors es programa “Màrqueting digital per a emprenedors”. La
visibilitat és una de les claus de la publicitat a Internet, però no tothom coneix totes les
possibilitats que ofereix el màrqueting digital als emprenedors i als negocis. La jornada mostra
el camí més adient per fer arribar el missatge al públic potencial de forma eficient i econòmica.

21 de maig
Roda de premsa de presentació de l’Informe d’Inserció Laboral dels Estudis Professionals a les
Comarques Gironines, amb la col·laboració del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

22 de maig
Celebració de l’Assemblea i Comitè Executiu del Girona Centre Logístic (GCL)
23 de maig
Jornada “Com Negociar Crèdits Documentaris”. L’objectiu d’aquesta jornada és definir
clarament l’operativa d’un crèdit documentari i amb l’objectiu de reduir riscos i costos.
Negociar amb els bancs, amb els compradors o venedors i visualitzar altres alternatives als
crèdits documentaris.

25 de maig
Divendres emprenedors programa: “Introducció a la gestió comptable i fiscal”. La posada en
marxa d’una activitat empresarial comporta l’adquisició de certes obligacions comptables i
fiscals. S’explica quines són, així com una introducció al món de la comptabilitat i als deures
com a futur empresari.

29 de maig
Presentació de l’Estudi “Dimensió i dinàmica de la PIME Industrial Catalana”, amb el Col·legi
d’Economistes de Girona.

JUNY
01 de juny
Nova sessió dels “Divendres Emprenedors” titulada “La comunicació, eina vital per a l’èxit
empresarial”. La comunicació ha adquirit una rellevància crucial i és vital per desenvolupar i
gestionar amb èxit qualsevol projecte empresarial o personal. Per a la planificació, execució i
negociació o per a la gestió són necessaris uns bons coneixements en comunicació com a eina
imprescindible per afrontar els reptes del dia a dia a l’empresa o en el terreny personal.

04/08 de juny
Missió empresarial a Japó i Corea del Sud. La Cambra de Comerç de Girona organitza una
missió comercial a diferents mercats asiàtics, acció que s’emmarca dins del Pla d’Acció
Internacional del Consell de Cambres de Catalunya. Aprofitant aquestes visites comercials
s’han organitzat accions promocionals per tal de donar a conèixer les potencialitats del Girona
Futbol Club. S’ha rebut el suport de les delegacions d’ACCIÓ a destí d’aquets països.

07 de juny
Jornada “Cibercrim, batalla perduda?” Segons el World Economic Forum Risk Report, els
ciberatacs suposen el 3r risc més probable, i el 6è de més impacte al món empresarial. A
mesura que avancem en la innovació i la millora tecnològica també incrementem la superfície
d’atac. Menystenir o ignorar el ciberrisc pot suposar un sinistre, però, quines opcions reals
tenim per fer-li front?. La jornada serveix també per la presentació del programa de
subvencions a les empreses TicCámaras, que permet finançar projectes TIC amb un 40% dins
als 7.000 euros totals d’inversió.

08 de juny
Als “Divendres Emprenedors” es programa la jornada “Què és un “Pitch Deck” i com
presentar-lo”. Si volem que un inversor s’interessi per un projecte caldrà fer ús d’un “pitch
deck”, una presentació visual on es resumiran la missió de l’empresa, el pla de negoci i la visió
de creixement d’aquest. Si ens posem a la pell d’un inversor que rep un munt de projectes a
l’any, el que veritablement necessita és trobar informació real i mesurable que li permeti
detectar el potencial de les empreses que busquen la seva inversió. La jornada mostra com fer
aquest tipus de presentació perquè sigui realment bona i funcional.

13 de juny
Jornada “Com Planificar una web avançada d’Exportació: Aspectes a Tenir en Compte”.
L’objectiu principal és desenvolupar aspectes com la planificació, l’elaboració i difusió de la
web d’empresa exportadora, des d’un punt de vista comercial i pràctic. Integrar els
intermediaris a la cadena de valor, atenció dels punts de venda de països destí, personalitzar i
tenir en compte l’atenció al client multicultural.

14 de juny
Participació de la Cambra de Girona a Le Train La French Tech, amb l’AVE Girona-BarcelonaMadrid, i sessió al CaixaForum de Barcelona. S’impulsen startups gironines, que poden explicar
el seus projectes durant el trajecte ferroviari.

15 de juny
Divendres emprenedors programa “Tràmits i “paperassa” per engegar un negoci”. Quan ens
plantegem la possibilitat de crear la nostra pròpia empresa sovint ens atabalem pensant en el
suposat munt de papers i gestions que cal fer davant les diferents administracions o ens
preguntem quines seran les despeses d’iniciar el nostre futur negoci. Un professional expert
mostra quins són realment els tràmits a realitzar, quina documentació cal presentar i quin és el
cost aproximat de tot plegat.

19 de juny
Reunió de la junta Directiva del Costa Brava Girona Convention Bureau, en la qual participa la
Cambra de Comerç de Girona, que fa ser l’entitat fundadora del Convention.

19/20 de juny
Curs de “Gestió administrativa d’importacions i exportacions: actualització i pràctiques de
gestió”. Amb una introducció teòrica seguida d’un cas pràctic es facilita a l’assistent el
coneixement en comerç internacional, fent exactament el procés d’importació i exportació real
d’una empresa. La visió transversal de l’empresa ajudarà a obtenir la informació necessària per
a la presa de decisions i s’aprèn a negociar amb els operadors, clients o proveïdors per
aconseguir més seguretat i menys costos.

27 de juny a 06 de juliol
Missió empresarial a Kazakhstan, Azerbaidjan i Turquia, acció que s’emmarca dins del pla
d’acció internacional del consell de cambres de Catalunya (PAI 2018).

27 de juny
Presentació a Barcelona del Costa Brava Girona Convention Bureau.

JULIOL
10 de juliol
Jornada “Càlcul del Preu de Venda a l’Exportació i com Reduir els Costos en Comerç
Internacional”. L’objectiu principal era explicar com calcular els costos i fer escandalls en les
operacions de compravenda internacional. També tenir els coneixements necessaris per poder
negociar correctament els costos amb els operadors de comerç internacional.
16 de juliol
Gravació del programa “Empresa per Tots”, a TV Girona, en el qual participa la Cambra.

18 de juliol
Presentació de l’estudi Girona 100 SA al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, amb KPMG i la
Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar.

19 de juliol
Cercle d’Infraestructures amb Pere Vila, Delegat del Govern a la Generalitat de Girona.

19 de juliol
Comitè Executiu i Ple de la Cambra. Presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya amb
els presidents de les tres cambres gironines.

SETEMBRE
3 de setembre
Reunió dels Presidents de les 3 Cambres Gironines (Girona, Palamós i Sant Feliu) amb el
Delegat del Govern de la Generalitat Sr. Pere Vila.
19 de setembre
Jornada “Mobilitat Internacional de Treballadors: Aspecte Social i de Seguretat Social”.
L’objectiu era analitzar diferents qüestions relacionades amb el desplaçament de treballadors
per a empreses i el treball transfronterer, aprofitant l’experiència pràctica amb casos
d’empreses.

24 de setembre
Jornada “Màrqueting de continguts a Puigcerdà”. Les xarxes socials i la pàgina web s’han
tornat eines imprescindibles en tota estratègia digital per a qualsevol negoci. Crear i publicar el
contingut adequat en cada canal digital ens aporta valor, confiança i proximitat als clients. Els
consumidors 2.0 i els algoritmes de les xarxes socials confien més de les publicacions amb
contingut visual. La jornada mostra que, per a qualsevol negoci, és imprescindible seguir una
estratègia de continguts visuals.

25 de setembre
Jornada d’energies renovables CCI PirineusMed a Canet del Rosselló.

26 de setembre
Jornada “Gestió duanera a la pràctica”. L’objectiu principal era oferir una visió global i
transversal dels aspectes duaners que ha de conèixer una empresa que treballi en el comerç
internacional fent importacions i/o exportacions. Es van treballar els conceptes teòrics amb el
recolzament d’exemples pràctics específics.

27 de setembre
Fira d’Ocupació Juvenil FormemGi, els objectius de la qual eren impulsar la inserció laboral,
estimular les empreses i entitats locals amb la finalitat d’inserir i orientar els joves sobre com
cercar i assolir feina, i informar les empreses dels ajuts a la contractació. La Fira d’Ocupació
FormemGi va relacionar els joves amb el teixit empresarial i experts en orientació ocupacional
amb les finalitats de millorar l’ocupabilitat dels joves amb tallers pràctics de millora de
currículum i marca personal. També es van posar en contacte les empreses participants amb
els perfils que solen contractar. Es va informar de la realització de programes especialitzats de
formació amb sortides laborals.

OCTUBRE
4 d’octubre
Jornada Empresa familiar: reptes i continuïtat. Va tenir lloc a la sala d’actes de la Cambra de
Comerç de Girona en el marc del 20è aniversari de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar,
amb la participació d’Anna Payet i Encarna Tirado i els seus respectius marits, Joan i Josep
Roca, i es va convertir en un acte de reconeixement al paper que han tingut les dones d’El
Celler de Can Roca en el desenvolupament del negoci i el seu camí cap a l’èxit. Un
reconeixement que es va fer extensiu al col·lectiu de dones de les empreses familiars, que a les
comarques gironines representen un 89% del teixit empresarial. A la segona part va participarhi Mar Nogareda, de laboratoris Hipra d’Amer.

5 d’octubre
Cercle d’Infraestructures amb el Sr. Enric Ticó, director general de Cimalsa.

8 d’octubre
Jornada de Màrqueting digital a Roses. El màrqueting digital es l’aplicació d’estratègies de
promoció i comercialització. Les tècniques i eines disponibles en aquests moments són molt
més ràpides que els sistemes tradicionals i permeten la visualització i valoració de resultats i el
canvi d’estratègia de forma immediata per adequar-los als nostres objectius. El màrqueting
digital en l’actualitat és una eina indispensable com a suport a la gestió de vendes i com a
aparador de l’establiment comercial.
8 d’octubre
Reunió a Brusel·les amb la delegada del Govern de la Generalitat, Sra. Meritxell Serret.

9 d’octubre
Jornada “Jornada: Màrqueting digital a Blanes”, amb el mateix contingut que la jornada
celebrada el dia abans a Roses.
9 d’octubre
Reunió amb el President Puigdemont a Waterloo.

10 d’octubre
Reunió al Parlament Europeu amb els europarlamentaris Ramon Tremosa i J.M. Terricabras.

15 d’octubre
Jornada “Estratègia de continguts digitals”. S’explica com treure el millor rendiment a la
presència digital per conquerir més clients. Realitzar fotografies i vídeos per a la seva aplicació
pràctica en els diferents formats i a les plataformes digitals més utilitzades en l’actualitat.
Gràcies a l’avanç tecnològic, disposem de tot tipus de dispositius mòbils que ens faciliten la
creació i difusió d’imatges i vídeos d’alta qualitat i aprofitarem aquesta tecnologia per a
promocionar el nostre establiment comercial amb la finalitat d’incrementar vendes i fidelitzar
clients.
16 i 18 d’octubre
Jornada “Actualitza el teu comerç, aspectes legals per estar al dia”. Es presenten casuístiques
en l’aplicació del RGPD i dels convenis amb la SGAE. La finalitat d’aquestes jornades és donar al
comerciants una visió amplia dels diferents aspectes legals en l’aplicació de les normatives
vigents i veure d’una manera pràctica quina ha estat l’experiència dintre del sector en la seva
aplicació.

17 d’octubre
Jornada “Què Fa la Nostra Competència Ara? Com Crear un Panell de Control d’Informació a
Internet”. L’objectiu principal és mostrar la metodologia i procediment a utilitzar per seguir la
informació de mercats i sectors amb la finalitat de conèixer que estan fent els competidors
internacionals i també sobre la pròpia empresa. Es mostra com aprendre a configurar un
sistema automàtic a través d’Internet perquè l’empresa estigui informada en tot moment del
que esdevé en el seu mercat i als competidors de referència.

22/26 d’octubre
Missió empresarial a Polònia i República Txeca, acció que s’emmarca dins del pla d’acció
internacional del consell de cambres de Catalunya (PAI 2018).

22 d’octubre
Jornada “Turisme de compres a poblacions d’interior”. El turisme de compres com a
oportunitat de negoci i experiència per al client. L’objectiu de la sessió és aprofundir en el
turisme de compres com a oportunitat de negoci per a les empreses del sector del comerç,
tenint en compte la seva relació amb el turisme i l’experiència que ofereixen al client turista en
la destinació. Quan parlem de destinacions d’interior el valor de la proposta està en la
combinació de les diferents activitats econòmiques; allotjament, restauració, serveis i comerç.

24 d’octubre
Jornada “Màrqueting digital i protecció de dades” El màrqueting digital es la l’aplicació
d’estratègies de promoció i comercialització a l’entorn digital. Les tècniques i eines disponibles
en aquests moments són molt més ràpides que els sistemes tradicionals i permeten la
visualització i valoració de resultats i el canvi d’estratègia de forma immediata per adequar-los
als nostres objectius. El màrqueting digital també ha de tenir en compte la seva part legal i en
aquest cas farem una visió general al respecte de la protecció de dades i l’aplicació del
reglament que la regeix.

26 d’octubre
Jornada “Innovació i cooperació empresarial”. Es presenta el programa Innocámaras de
subvencions per a les empreses.

27 d’octubre
Inauguració de la Fira de Mostres de Girona, on la Cambra presenta un estand on es mostren
el ventall de serveis que s’ofereixen a les empreses gironines.

NOVEMBRE
9 de novembre
XXIII edició dels Premis a l’Exportació
La Cambra de Girona atorga els premis a l’exportació a les empreses Josep’s Mobiliari, Friselva,
Antoni Pons i RCR Arquitectes. L’acte consisteix en una cerimònia celebrada a la sala d’actes de
la corporació presidida per el molt honorable President de la Generalitat, Quim Torra, que
entrega els guardons a les empreses.

Guardó Iniciativa Exportadora: Josep’s Mobiliari, SL
Aquest premi reconeix a les empreses exportadores amb un volum de facturació que no superi
els 6 milions d’euros. Josep’s Mobiliari es va fundar l’any 1983 a Arbúcies i actualment té la
seva seu a Hostalric. El seu negoci es basa en l’oferiment d’un servei de mecanitzat de fusta a
mida del client. Aquesta elaboració de mobiliari es dirigeix a distribuïdors, arquitectes,
dissenyadors o altres fabricants.
El jurat ha destacat el continuat creixement de les exportacions durant els darrers tres anys,
centrades en França, però que via distribució acaben arribant a països tercers prou llunyans.
També l’obertura d’una nova nau d’operacions que ha permès significatives millores en la
comunicació i l’accés als molls de càrrega. Així mateix, la realització d’inversions en maquinaria
d’última tecnologia que permeten personalitzar al màxim les comandes de la diversitat de
clients.

Guardó Projecció Internacional: Friselva, SA
El premi reconeix la labor de les empreses exportadores que facturen més de 6 milions
d’euros. Friselva SA es va constituir l’any 1978 a Riudellots de la Selva. La seva activitat es
centra en la producció i distribució de productes carnis. Els membres del jurat han valorat molt
positivament els importants creixements en facturació, 14%, i exportació, 13% durant el darrer
any, que es sumen als aconseguits durant els anteriors exercicis. El total de vendes ja supera
els 240M d’euros i les exportacions arriben als 165M. Els seus principals mercats: França, 29%;
Xina, 19% i Polònia 13%. Destacant l’obertura de distribució a l’Índia, Colòmbia, Mèxic, Xile i
Veneçuela.
Guardó Especial Innovació: Antoni Pons, SA
Valora la labor empresarial per incorporar nous productes o serveis innovadors destinats als
mercats internacionals.
La primera fabrica d’espardenyes es va obrir a Osor l’any 1946 i actualment té la seu central a
la ciutat de Girona.
S’ha valorat l’ampliació de les línies de producte amb les col·leccions kids, núvies, gamma
d’hivern, a més de a incorporació de complements. També es destaca l’obertura d’una nova
central logística. La facturació ha augmentat un 38%, arribant a 12,5M d’euros, dels que
s’exporten 8,25M, assolint un creixement d’un 22% als mercats exteriors. Els principals
mercats: França, 23%; Regne Unit, 14% i Estats Units, 12%.
Es considera molt positivament el nou web amb botiga online, que permet arribar als 5
continents. Quant a les botigues físiques, destaquen les obertures a Mèxic, Malàisia i Vietnam.
Guardó Especial Internacionalització: RCR Arquitectes
El jurat ha volgut que aquest any el premi extraordinari “Internacionalització de les comarques
gironines” serveixi per reconèixer la labor de RCR Arquitectes com a destacats ambaixadors de
les nostres contrades arreu del mon, mitjançant la qualitat i diversitat del seus projectes
arquitectònics. Aquest guardó vol premiar l’excel·lent labor de l’equip per transmetre una visió
universal a través de la passió per un territori molt concret de les nostres comarques. L’encaix
entre l’obra i l’entorn és una de les virtuts d’aquest equip innovador. L’any 2017 van rebre el
Premi Pritzker, convertint-se en el primer estudi català en aconseguir aquest guardó, cosa que
ha contribuït encara més a portar el nom de les comarques gironines arreu del món.

14 de novembre
Ple del Consell de Cambres de Catalunya a la Cambra de Sabadell.

13/14 de novembre
Curs “Export manager: planificació del pla d’accions internacionals, la prospecció de mercats
internacionals i la gestió comercial dels clients”. El curs mostra com treballar una visió
transversal de l’operativa internacional amb l’estratègia de la companyia. Adquirir
coneixement per prendre decisions que aportin valor. Saber planificar les operacions amb
coherència amb l’objectiu de reduir els costos i minimitzar els riscos en les vendes
internacionals. Actualitzar i millorar els coneixements en comerç internacional.

15 de novembre
Jornada dels economistes: “Ciutat i Innovació. Espai de coneixement i creació”. El lema genèric
de “Ciutat i Innovació. Espai de coneixement i de creació” proposa reflexionar sobre la ciutat,
el turisme urbà i els reptes que generen en un món globalitzat i gestionat per les noves
tecnologies.

16-18 de novembre
Participació a la Fira de Sant Martirià de Banyoles, on la Cambra de Girona presenta un estand.

19 de novembre
Amb el títol “Màrqueting amb influencers: youtubers, bloggers i altres celebrities digitals”,
Txell Costa, autora de “Working Happy”, va parlar a un auditori format gairebé íntegrament
per dones del màrqueting d’influència. En la seva amena i divertida conferència a la sala
d’actes de la corporació, Txell Costa va parlar de com va aparèixer i com ha evolucionat
l’estratègia d’internet. En la seva al·locució va respondre a preguntes clau de l’audiència: Qui
és un influencer? Com han aconseguit fer créixer la seva audiència? D’on provenen els seus
ingressos? Com poden les marques i/o empreses treballar amb ells?
Laura Brunet, va parlar de la seva experiència com a influencer. És gironina, té 19 anys i més de
200.000 seguidors a Instagram. En el seu cas, va entrar a Instagram com un joc, però de mica
en mica es va adonar que podia convertir la seva influència a la xarxa en una professió.

19 de novembre
Jornada Restauració, noves tecnologies i dades, dins el programa del Fòrum Gastronòmic.
Presentació del programa TicCámaras per a la incorporació de les TIC a l’empresa. Negocis de
restauració exitosos i noves tendències del consumidor. Amb Sonia Gasa (Retailtech) i taula
rodona amb Jordi Barri (Teresa Carles) i Jordi Vidal (Udon). També es parla de la protecció de
dades, les fotografies i les xarxes socials. S’explica amb detall totes les implicacions que cal
tenir en compte per a l’aplicació de la protecció de dades. Meritxell Cos (Vilar Riba) se centra
en l’ús de les xarxes socials a la restauració i en com es poden recollir dades dels clients, amb
especial atenció a les fotos i a la cura que cal tenir amb els menors d’edat.
20 de novembre
El Fòrum Gastronòmic Girona 2018 és l’escenari un any més de l’entrega de premis i
reconeixements a entitats i professionals del mon de la cuina i de la gastronomia.
S’acullen diversos concursos, les finals o entregues de guardons tan consolidats i populars com
per exemple els Premis InnoFòrum, patrocinats per la Cambra de Comerç, i també s’estrenen
nous guardons com el del millor Xuixo del Mon.

22 de novembre
Comitè executiu de la Cambra a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis.

27 de novembre
4ª Setmana de l’Emprenedoria. Es programa la conferència: “Les claus del model de
franquícia”. Es repassen els models de franquícia més exitosos i les fórmules més habituals per
portar-les a terme.
28 de novembre
Trobada i dinar amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Puigneró.

29 de novembre
Ple de la Cambra de Comerç de Girona, a la sala d’actes de la corporació.

DESEMBRE
17 de desembre
Taller formatiu: Canals de Venda Online.
Actualment, en el món del comerç electrònic, hi ha moltes maneres de fer arribar els
productes als clients. A la jornada es descobreixen quines són les botigues més grans del món,
els diferents Marketplaces que ens podem trobar, les problemàtiques dels productes
“Handmade” i s’analitza la cadena de distribució. Aquesta jornada va ser una oportunitat per
explorar potencials canals de venda online, a càrrec d’Albert Alemany, especialista en comerç
electrònic.

18 de desembre
XXXIX GUARDONS ALS ESTABLIMENTS HISTÒRICS
La Cambra va premiar 10 establiments de les comarques gironines en la 39 edició dels
Guardons als Establiments Històrics. Els guardonats van rebre un diploma acreditatiu i la placa
de forja que els distingeix com a Establiments Històrics.

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


Jaume Sala Sánchez Sarrià de Ter 1968



Càmping Castell Park Vall-llobrega 1962



Can Paliro Porqueres 1951



Ocine Girona 1943



Estació d’esquí de La Molina 1943



Forn Ca la Carme Campdevànol 1918



Calçats Sagrera Blanes 1891



Taller Hubach Pardines 1891



Alegrí Figueres 1868



Calçats Freixa Banyoles 1818

RECULL ACTES CAMERALS 2018
10/01/2018

Girona. SS. TT. Generalitat. Reunió plenari Costa Brava Cruis Ports

11/01/2018

Girona. Cambra. Reunió del Comitè Executiu
Barcelona. Consell de Cambres. Comitè Executiu del Consell de Cambres de
Catalunya

17/01/2018

Vall de Bianya. Dinar Emprenedoria Corporativa

18/01/2018

Barcelona. Casa Llotja de Mar. Ple del Consell Cambres
Girona. Cambra. Ple

29/01/2018

Girona. Cambra. Reunió amb el Sr. Bernat Serdà – Col·legi Veterinaris

30/01/2018

Barcelona. Casa Llotja de Mar. Jornada de treball Comitè serveis Multimodals

01/02/2018

Girona. Auditori. Jornada Start-ups CCI PirineusMed
Girona. Fira. Inauguració Fira Rebaixa

02/02/2018
Costas

Girona. UdG. Presentació llibre “Amb Valor Afegit” i conferència d’Antón

05/02/2018

Barcelona. Cercle d’Economia. Sessió Cercle Eco “Una mirada empresarial a
Iberoamèrica”

08/02/2018

Girona. Hotel Melià. Assemblea General de Membres del Costa Brava Girona
Convention Bureau
Girona. Cambra. Xerrada ICIL
Girona. Cambra. Reunió amb el Sr. Manel Canadell

09/02/2018

Girona. Auditori. Reunió del Patronat de l’Auditori Palau de Congressos

12/02/2018

El Prat de Llobregat. Presentació Pla Director Aeroport de Barcelona

13/02/2018

Barcelona. Casa Llotja de Mar. Presentació: Estudi d’inserció laboral FP
Barcelona. Junta directiva Gremi d’Àrids

14/02/2018

Madrid. Cámara de España. Reunió amb la Sra. Imma Riera
Madrid. Cámara de España. Assemblea General de Cambres

15/02/2018

Madrid. Ministeri de Foment. Consejo General de Transporte Terrestre

16/02/2018

Girona. CaixaFòrum. Jornada: Turisme i Sostenibilitat

19/02/2018

Barcelona. Palau Macaya. Jornada: Aigua i Ciutat

21/02/2018

Girona. Fira. Fòrum Residus Wasteinprogress
Girona. Dinar amb el Director General d’Indústria
Girona. Hotel AC Bellavista. Reunió del Grup Impuls per Girona (GiG)

23/02/2018

Girona. Cambra. Cercle d’Infraestructures amb el Sr. Juan Barios
Palamós. Port. Presentació Temporada de Creuers

01/03/2018

Girona. Generalitat. Assemblea AGI

02/03/2018

Girona. Fira. Comitè Executiu Fira de Girona

08/03/2018

Girona. Cambra. Comissions àrea d’Ordenació del Territori
Girona. Cambra. Comitè Executiu
Girona. Teatre Municipal. Dia Internacional de les Dones

13/03/2018

Girona. Cambra. Reunió amb la Sra. Dolors Muñoz
Girona. Cambra. Junta Directiva TAG

15/03/2018

Girona. Hotel Carlemany. Premis GI

16/03/2018

Lleida. Cambra. Comissió d’Ordenació del Territori del Consell de Cambres

23/03/2018

Barcelona. Jornada Jordi Comas
Girona. Ajuntament. Comitè Executiu Auditori Palau de Congressos
Girona. Auditori. Jornada Immobiliària

27/03/2018

Barcelona. Dep. Empresa i Coneixement Generalitat. Reunió amb el Sr. Pau
Villòria

04/04/2018

Barcelona. Cambra de Barcelona. Consell de Presidents i Comitè Executiu
Consell de Cambres

06/04/2018

Girona. Cambra. Jornada sobre inversions de GVC Gaesco

09/04/2018

Barcelona. Cercle d’Economia

11/04/2018

Girona. Cambra. Reunió del Grup Impuls per Girona (GiG)

12/04/2018

Palafrugell. Trobada d’Economia i Reptes Socials

16/04/2018

Girona. Diputació. Reunió amb el Sr. Pere Vila

17/04/2018

Riudellots de la Selva. Reunió amb l’alcaldessa de Riudellots
Aiguaviva. Reunió amb l’alcalde d’Aiguaviva

18/04/2018

Barcelona. Fira. Visita a Alimentària

19/04/2018

Girona. Ajuntament. Visita Empresaris Brasilers

20/04/2018

Girona. CaixaFòrum. Jornada APD
Girona. Ajuntament. Reunió Extraordinària Auditori

24/04/2018

Barcelona. Casa Llotja de Mar. Ple Consell de Cambres de Catalunya

25/04/2018

Madrid. Cámara de España. Ple de la Cámara de España

27/04/2018

Barcelona. Acte de presentació dels “Estudis de l’Observatori del Parc Nacional
per a la Indústria”

06/05/2018

Roses. Inauguració Temporada de Creuers

08/05/2018

Barcelona. Cambra. Reunió amb el Sr. Pau Villòria

09/05/2018

Barcelona. Comissió Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya

10/05/2018

Barcelona. Reunió Gremi d’Àrids
Barcelona. Reunió amb el Sr. Gay de Montellà

11/05/2018

Girona. Cambra. Presentació del llibre “Accidents zero”, amb el Sr. Joan Vicens
Duran

14/05/2018

Girona. Cambra. Reunió amb el Sr. Josep M. Simón
Girona. Generalitat. Reunió amb els Mossos d’Esquadra

15/05/2018

Girona. Cambra. Taula de la Democràcia amb el Sr. Sergi Font, d’Òmnium
Cultural

16/05/2018

Girona. Diputació. Reunió amb el Sr. Pere Vila
Girona. Diputació. Signatura PECT Indústries Culturals

21/05/2018

Girona. Cambra. Roda de premsa presentació “Informe Inserció Laboral
d’estudis FP Comarques Gironines”

22/05/2018

Girona. Cambra. Assemblea i Comitè Executiu GICL

24/05/2018

Fòrum d’Empresaris UEPG, Foment del Treball
Dinar de treball UEPG, Auditori Foment del Treball
Girona. Cambra. Reunió Emprenedoria Corporativa amb el Sr. David Coromina

25/05/2018

Girona. Cambra. Reunió GiG
Girona. Cambra. Visita de la delegació de Serris – Val d’Europe
Girona. Ajuntament. Comitè Executiu de l’Auditori Palau de Congressos

29/05/2018

Barcelona. Trobada del Corredor Ferroviari

31/05/2018

Barcelona. Comitè Executiu Consell de Cambres

04/06/2018

Barcelona. Conferència del Sr. Miquel Valls i dinar

05/06/2018

Barcelona. Junta Directiva Gremi d’Àrids

06/06/2018

Madrid. Asamblea de Cámaras

07/06/2018

Barcelona. Fira. Jornada Ferrmed
Barcelona. Fira. Presentació “Avança cap al Futur”
Barcelona. Dinar de Treball amb el Sr. Josep Sánchez-Llibre

08/06/2018

Girona. Parc Científic. Inauguració de la delegació de SEMIC

11/06/2018

Barcelona. Parc de la Ciutadella. Reunió del Parlament
Barcelona. Cambra. Dinar Presidents

12/06/2018

Barcelona. Fòrum Europa amb el Sr. Josep L. Bonet
Barcelona. Conferència ICEX Brexit
Barcelona. Conferència del Sr. Julio Rodríguez

13/06/2018

Girona. Ajuntament. Reunió amb la Sr. Marta Madrenas
Barcelona. Premi Consell Assessor d’Infraestructures

14/06/2018

Barcelona. Caixa Fòrum. Le Train La French Techr

15/06/2018

Girona. Auditori Josep Irla. Conferència “La Girona de les Solucions”

18/06/2018

Girona. Cambra. Roda de premsa Asetrans

19/06/2018

Girona. Cambra. Junta Directiva de Girona Costa Brava Convention Bureau
Girona. Cambra. Assemblea General Tribunal Arbitral de Girona

20/06/2018

Barcelona. Cambra. Consell d’Administració i Junta General de Camerdata
Barcelona. La Pedrera. Assemblea Gremi d’Àrids i dinar

21/06/2018

Girona. Cambra. Comitè Executiu

22/06/2018

Tarragona. Reunió de la Comissió d’Ordenació del Territori de Consell General
de Cambres de Catalunya

25/06/2018

Olot. Junta directiva i Assemblea INNOVACC

26/06/2018

Girona. Junta General SECFISA
Barcelona. Reunió Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya
Barcelona. Afterwork amb l’Associació per al progrés de la Direcció (APD)

28/06/2018

Girona. Presentació Festival Visa pour l’Image

29/06/2018

Barcelona. Jornada ICEX: Millorant l’accés a mercats exteriors

03/07/2018

Girona. Presa de possessió del Subdelegat a Girona, Sr. Albert Bramon
Barcelona. Reunió amb la Secretària del Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, Sra. Marta Felip

05/07/2018

Girona. Gala Fòrum Carlemany

06/07/2018

Madrid. Cimera Econòmica Circular

07/07/2018

Ripoll. Funeral del Sr. Joan Vilalta

10/07/2018

Girona. Fundació Creativació

11/07/2018

Girona. UdG. Reunió Patronat i Premis Patronat Politècnica

12/07/2018

Barcelona. Consell d’Administració CIMALSA

13/07/2018

Barcelona. Presentació Memòria Econòmica de Catalunya 2017

16/07/2018

Girona. TV Girona. Gravació del programa “Empresa per tots”

18/07/2018

Madrid. Ple Extraordinari Cámara de España

19/07/2018

Girona. Cercle d’Infraestructures amb el Sr. Pere Vila
Girona. Cambra. Comitè Executi
Girona. Cambra. Ple
Girona. Cambra. Presentació Memòria Econòmica de Catalunya 2017 i dades
Girona

20/07/2018

Girona. Subdelegació. Reunió amb el Sr. Albert Bramon i el Sr. Xavier Ribera
Girona. Ajuntament. Acte “La responsabilitat de les PIMES”
Sant Joan de les Abadesses. Visita a la nova planta de Noel Alimentària

23/07/2018

Barcelona. Reunió extraordinària UPIC

24/07/2018

Barcelona. Presentació dels resultats el Centre Reempresa de Catalunya

26/07/2018

Barcelona. Presentació final curs Fundació Catalunya Societat Civil

30/07/2018

Girona. Auditori. Presentació nova temporada Auditori de Girona

31/07/2018

Girona. Diputació. Presa de possessió del nou President de la Diputació, Sr.
Miquel Nogué

02/08/2018

Girona. Estació d’autobusos. Presentació del projecte “Rius de llibres”

17/08/2018

Barcelona. Conselleria Territori i Sostenibilitat. Reunió Comissió Política
Territorial i Urbanisme de Catalunya

31/08/2018

L’Escala. Presentació candidatura UNESCO

03/09/2018

Girona. Cambra. Reunió amb el Delegat del Govern de la Generalitat, Sr. Pere
Vila i els presidents de les cambres de Palamós i Sant Feliu, Srs. Xavier Ribera i
Joan Puig

06/09/2018

Barcelona. Cercle d’Infraestructures amb Damià Calvet

07/09/2018

Figueres. Inauguració Mostra del Vi de l’Empordà

10/09/2018

Barcelona. Acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya

12/09/2018

Girona. Rectorat UdG. Reunió amb el Sr. Josep Calvó – Pla Estratègic UdG

13/09/2018

Barcelona. Fòrum Europa amb el Sr. Roger Torrent

17/09/2018

Barcelona. Dinar AED amb el Sr. Francisco Reynés
Barcelona. Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

19/09/2018

Barcelona. Esmorzar amb la Sra. Laura Borràs
Barcelona. Dinars Cambra amb el Sr. Pere Aragonès

20/09/2018

Barcelona. Acte “El final de les concessions de peatge: Futurs models de
gestió”
Olot. XV Aniversari signatura conveni “Calidad y Origen”

21/09/2018

Barcelona. Port de Barcelona. Assemblea General del Barcelona Centre
Logístic (BCL)
Girona. Cambra. Reunió Grup Impuls per Girona (GIG)

25/09/2018

Canet du Roussillon. Jornada d’Energies Renovables CCI PirineusMed –
Transition Énergétique et numérique
Barcelona. TastEmotion Girona Convention Bureau

26/09/2018

Castell de Biart. Dia Mundial del Turisme
Girona. Hotel Ultònia. Dinar amb el Sr. Pedro Miguel Echenique (CCI Pirineus

Med)

27/09/2018

Girona. Fira de Girona. Jornada Formem.Gi
Barcelona. Palau de Congressos de Catalunya. Trobada del Corredor

Mediterrani
28/09/2018

Girona. Cambra. Reunió amb el Sr. Jordi Hereu i Sr. Javier Serra d’Idencity

01/10/2018

Figueres. Hotel Empordà. Dinar Associació d’Empreses de Transports i de
Serveis del Polígon Industrial de Vilamalla

02/10/2018

Barcelona. Junta Directiva Gremi d’Àrids

03/10/2018

Girona. Visita a l’empresa Toni Pons

04/10/2018

Girona. Cambra. Jornada de l’Empresa Familiar amb el Celler de Can Roca

05/10/2018

Girona. Cambra. Cercle d’Infraestructures amb el Sr. Enric Ticó, director
general de CIMALSA
Girona. TV Girona. Debat amb el Sr. Enric Ticó, diretor general de CIMALSA i
Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures
Girona. Cambra. Reunió amb el Sr. Alfons Lleopart

08/10/2018

Barcelona. Hotel Palace. Fòrum Europa amb el Sr. Reyes Maroto
Girona. Delegació de la Generalitat.Trobada amb la Sra. Meritxell Serret

10/10/2018

Brussel·les. Reunió Parlamentaris Espanyols

16/10/2018

Girona. Cambra. Junta Directiva de l’Associació a les Comarques Gironines per
a l’arbitratge (TAG)

18/10/2018

Girona. Entrevista ràdio Girona cadena SER

19/10/2018

Girona. Subdelegació del Govern. Reunió amb el subdelegat Sr. Albert Bramon
Girona. Fira de Girona. Comitè Executiu Fira

22/10/2018

Barcelona. Antiga Fàbrica Damm. Presentació del Fòrum Gastronòmic

24/10/2018

Girona. Fira. Roda de premsa de presentació de la Fira de Mostres

25/10/2018

Girona. Cambra. Comitè Executiu

26/10/2018

Barcelona. Comitè Executiu i Consell de Presidents, Consell de Cambres

27/10/2018

Girona. Fira. Inauguració de la Fira de Mostres
Manresa. Convenció fundacional de la Crida Nacional per la República

29/10/2018

Barcelona. Foment de Treball. Sessió sobre la Reforma fiscal
Barcelona. Festa Nacional de Turquia

30/10/2018

Olot. Restaurant La Deu. Presentació del Grup BNI:GIR Sinergia Garrotxa
Girona. Fira Industrial, Agrícola i Comercial. Actes de celebració del Dia de
l’Agent Comercial

05/11/2018

Barcelona. Reunió amb el Sr. Pere Navarro, Delegat del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona

06/11/2018

Barcelona. Junta Directiva del Gremi Àrids
Barcelona. Palau de la Generalitat. Celebració dels 30 anys de les oficines

d’ACCIÓ
07/11/2018

Andorra. Palau de Congressos. Jornada “Horitzó retail: El futur del comerç i de
les àrees comercials urbanes” CCI Pirineus Med

08/11/2018

Olot. Ajuntament. Roda de premsa de presentació del programa Diagnosi
Innovació Comercial

09/11/2018

Girona. Cambra. Premis a l’Exportació
Girona. Mas Marroc. Sopar benèfic a càrrec de la Fundació Oncolliga

14/11/2018

Sabadell. Cambra. Comitè Executiu del Consell de Cambres
Sabadell. Cambra. Ple Consell de Cambres

15/11/2018

Girona. Fundació Ramon Noguera. Inauguració Shopp Out
Girona. Facultat econòmiques UdG. Jornada anual del Col·legi Economistes

16/11/2018

Girona. Cambra. Reunió del Jurat del Establiments Antics

17/11/2018

Olot. Celebració del 30è aniversari del Consell Comarcal de la Garrotxa

19/11/2018

Barcelona. Assemblea General Barcelona Centre Logístic

20/11/2018

Girona. Dinar comiat Sr. Esteve Gibert, tresorer del TAG

21/11/2018

Brussel·les. Conferència Ferrmed “Segona connectivitat Euroasiàtica i Fòrum
de Cooperació industrial”

22/11/2018

Barcelona. Fòrum Europa, conferència a càrrec del Sr. Pere Navarro, Delegat
del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Sant Julià de Ramis.

24/11/2018

Comitè Executiu

S’Agaró. Trobada d’Economia
Caldes. Inauguració del tram de l’autovia entre Caldes de Malavella i Sils amb
el Ministre de Foment, José Luis Ábalos

26/11/2018

Barcelona. Roca Junyent. Taula rodona “accidents zero”

27/11/2018

Vall d’en Bas. II Premis Turisme de la Garrotxa

28/11/2018

Girona. Auditori. Jornada d’economia AED
Girona. Reunió amb el Conseller de Polítiques Digitals i Administració de la
Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Jordi Puigneró

29/11/2018

Barcelona. Hotel Palace. Esmorzar amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Damià Calvet
Barcelona. Escola de camins. Jornada “Gestió de les infraestructures”
Barcelona. Casa Llotja de Mar. Jornada “La empresa española ante el Brexit”
Girona. Cambra. Ple

30/11/2018

Girona. Fira. Inauguració Tot Nuvis
Girona. Parc Científic. Acte Fegmetall
Fortalesa de Sant Julià de Ramis. XXI Sopar Solidari de la Fundació Astrid21

03/12/2018

Olot. Ajuntament. Reunió Espai Cràter

04/12/2018

Girona. Delegació del Govern. Reunió Plenària de Costa Brava Cruise Ports

05/12/2018

Barcelona. Consellera d’Empresa i Coneixement – Reunió amb presidents de
Cambres

10/12/2018

Barcelona. Palau de Pedralbes. Taula estratègica Corredor Mediterrani

15/12/2018

Girona. Festa Patronal Col·legi Agents Comercials

18/12/2018

Girona. Cambra. Entrega distincions Establiments Històrics

19/12/2018

Girona. Casa de Cultura. Presentació Pla d’accions Patronat de Turisme

20/12/2018

Barcelona. Comissió Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya
Barcelona. Premis Carles Ferrer Salat

27/12/2018

Girona. Reunió GIG

