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Gener
11 de gener
Jornada “Arbitratge transfronterer”

Per tractar sobre els aspectes més rellevants a 
tenir en compte al moment d’establir relacions 
comercials i signar acords transfronterers, 
sempre garantint la seguretat jurídica i 
proporcionant informació i coneixement sobre 
l’arbitratge internacional i transfronterer.

En el marc del programa CCI Pirineus Med, 
agrupació creada per les Cambres de Comerç de 
Lleida, Andorra, Girona i Perpinyà cofinançada pel 
FEDER mitjançant el programa Interreg Poctefa 
(2016-2020) adreçat a les pimes, als autònoms, i a 
les microempreses, per tal d’impulsar les relacions 
comercials i de les aliances estratègiques amb 
la finalitat de promoure un teixit empresarial 
àgil i dinàmic, que aposti per la innovació, la 
competitivitat i la internacionalització.

En aquesta ocasió va intervenir a la conferència 
el Sr. Jaume Alonso-Cuevillas, advocat i 

economista, doctor en dret i catedràtic en dret 
processal de la Universitat de Barcelona.

14 de gener
Curs “Panell d´exportació a Google 
Analytics per optimitzar el nostre web”

Curs que ofereix les eines que permeten 
controlar qui accedeix al nostre web, quines 
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planes visita, el rendiment del seu contingut i 
l’anàlisi de la seva navegació entre d’altres dades.

18 de gener
Jornada del Dia Europeu de la Mediació
La jornada compta amb diferents ponències i 
col·loquis centrats en la mediació empresarial 
i l’anomenada justícia restaurativa. En el 
marc del conveni de col·laboració del Projecte 
“Girona Mediació” format per la Universitat de 
Girona (UdG), l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Girona (ICAG), el Col·legi Oficial de Psicologia 
de Catalunya-Delegació de Girona, el Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya-
Delegació de Girona i la Cambra de Comerç de 
Girona, aquestes entitats celebren anualment 
aquesta jornada per promoure la mediació en 
els diferents àmbits que comprèn cada entitat.

22 de gener
Assemblea General de l’Associació per 
a la promoció d’esdeveniments - Costa 
Brava Girona Convention Bureau
La Cambra presideix l’associació que integra 
el Costa Brava Girona Convention Bureau 
(CBGCB), club de turisme de negocis de la 
Costa Brava – Girona, aquesta institució 
treballa coordinadament amb les entitats i les 
oficines de congressos locals, que hi donen 
suport, i s’hi sumen les més de 140 empreses 
relacionades amb el turisme de reunions i 
esdeveniments de les comarques gironines.

23 de gener
Jornada “L’empresa espanyola davant 
el Brèxit”
Visió actual de les implicacions pel comerç, 
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inversions i contractació pública del Brèxit, 
adreçada a les empreses amb interessos 
econòmics i comercials al Regne Unit. Atès 
que el Brèxit ha donat pas a un període de 
certa incertesa davant la nova situació política 
i econòmica i obre interrogants davant les 
possibles repercussions dels resultats de les 
negociacions que s’estan duent a terme entre 
la UE i el Regne Unit, la Cambra considera de 
vital importància oferir informació a totes les 
empreses interessades.

Febrer
6 de febrer
Jornada “Oportunitats comercials a 
Rússia i Bielorússia”
Informació estratègica de les oportunitats que 
aquests dos mercats ofereixen a les empreses 
catalanes, així com tota la informació relativa a 
les exportacions i importacions.

Presentació de Bielorrúsia, com a porta 
d’entrada als països CEI (Rússia, Ucraïna, 
Kazajstan, Kirguistan, Tayikistan, Moldàvia i 
Armènia pel tractat de lliure comerç d’Estats 
Independents).
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14 de febrer
Jornada “Origen de les mercaderies al 
comerç internacional”
Destinada a proporcionar els coneixements 
especialitzats sobre l’origen preferencial i no 
preferencial dels productes que són clau per 
l’èxit de qualsevol operació de comerç exterior, 
així com dels tractats de lliure comerç, per tal 
de proporcionar solucions a l’operativa diària i 
aconseguir una major eficiència econòmica i 
operativa.

20 de febrer
Curs “ Vendes internacionals”
Formació dels professionals dels 
departaments de vendes oferint capacitat 
d’anàlisi i decisió tot desenvolupant la seva 
visió estratègica i operativa en les vendes 
internacionals. Curs que ofereix una visió 
comercial dels incoterms, ensenya com 
calcular un marge comercial, un descompte, 
un benefici, una assegurança i un aranzel en un 
escandall de costos internacional.
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23 de febrer
Mobile Week Girona : Formació i 
Tecnologia – Digitalització i Empresa
A través de conferències i tallers gratuïts 
a Girona, el Mobile Week ofereix les eines 
necessàries per a la ciutadania se situï al 
centre d’aquesta revolució digital. És essencial 
entendre, reflexionar i interactuar amb la 
tecnologia perquè puguem utilitzar-la a 
favor nostre, contribuint així a transformar la 
societat a la qual vivim.

La Cambra participa a la Mobile Week amb la 
jornada «Formació i Tecnologia – Digitalització 
i Empresa».

26 de febrer
Sessió plenària i exposició sobre 
la situació de l’economia catalana, 
gironina i perspectives pel 2019 
Primera sessió plenària de l’any 2019. Entre 
altres temes, s’exposen les perspectives 
econòmiques per a l’any que comença.

També es fa un seguiment del procés electoral 
de les cambres catalanes, així com l’aprovació 
del pressupost per l’exercici 2019.



9

| M
EM

Ò
R

IA
 D

’A
CT

IV
IT

AT
S 

20
19

Març
4 de març
Presentació del curs de conductors de 
camions del programa PICE
La Cambra, amb el suport d’Asetrans- Girona, 
impulsa cursos subvencionats per a conductors 
d’autobús i camió a través del programa de 
Garantia Juvenil per als joves. Amb aquests 
cursos, el sector del transport cobreix les 
endèmiques mancances de conductors i els 
joves podran formar-se en un curs, que té un cost 
molt elevat, d’una manera totalment gratuïta.

14 de març
Jornada “Trobar els teus mercats 
d’exportació mitjançant internet”
Metodologia i fonts d’informació per poder 

realitzar una selecció de mercats exteriors 
mitjançant internet. 

Adreçada a qualsevol empresa que s’inicia o es 
consolida en el comerç internacional per donar 
a conèixer què pot aportar internet en els seus 
processos d’investigació internacional.

19 de març
Curs “ Gestió administrativa 
d’importacions i d’exportacions”
Aquest curs ofereix les eines per actualitzar i 
ampliar el coneixement en comerç internacional 
des d’una perspectiva de gestió administrativa. 
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Negociar correctament una operació 
internacional reduint els costos i millorant la 
seguretat. Obtenció d’una visió transversal del 
comerç internacional relacionant les duanes 
amb el transport, la fiscalitat, i les formes de 
pagament/cobrament.

28 de març
Sessió informativa del Programa 
“Erasmus per a Joves Emprenedors”
Intercanvi adreçat als emprenedors i finançat 
per la Unió Europea, que ofereix l’oportunitat de 

treballar al costat d’un empresari experimentat 
en un altre país participant, i reforçar les aptituds 
necessàries que ajudaran a desenvolupar el negoci 
de l’emprenedor. I com a empresari/empresària 
d’acollida, es té l’oportunitat de compartir 
experiències amb un jove emprenedor/a que 
col·laborarà a l’empresa de l’acollidor/a.

2a edició de la Fira d’ocupació 
TreballemGi (Figueres)
La Fira d’ocupació TreballemGi a la comarca de 
l’Empordà, va ser organitzada per la Cambra, 
conjuntament amb els Ajuntaments de Figueres, 
Castelló d’Empúries, Vilafant, Roses, el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya. La Fira s’adreçava al col·lectiu 
de joves de 16 a 29 anys, i permetia als joves 
poder realitzar entrevistes in situ amb múltiples 
empreses que oferien diferents llocs de treball.
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Dades General Participació

Inscrits a la fira 368

Assistents 468

Empreses participants 39

Ofertes de feina 62

Participants a les entrevistes de feina 658

Inscrits a garantia juvenil 171

Aquesta iniciativa vol contribuir a facilitar 
la recerca de feina i la inserció laboral a 
col·lectius amb més dificultats, a nivell 
comarcal.

TreballemGi serà un espai d’intermediació 
d’ofertes de treball on les empreses podran 
dur a terme entrevistes de selecció amb 
els candidats/es, segons el perfil sol·licitat 
prèviament.

Abril

3 d’abril
Sessió del Cercle d’Infraestructures a 
Girona amb Mercè Conesa, presidenta 
del Port de Barcelona
En el marc de la col·laboració entre la 
Cambra de Girona i la Fundació Cercle 
d’Infraestructures i amb la finalitat de 
sensibilitzar la societat, tant civil com 
empresarial, sobre la importància de les 
infraestructures com a realitat econòmica 
però també com a element de progrés, de 
vertebració del territori i de sostenibilitat. 
L’objectiu final d’aquest progrés és la millora 
de la qualitat de vida dels ciutadans.
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10 d’abril
Missió transfronterera per potenciar 
l’exportació dels vins autòctons
El CCI PirineusMed, la cambra 
transfronterera formada per les cambres de 
comerç d’Andorra, Girona, Lleida i Perpinyà, 
conscient de la necessitat actual de les 
empreses de cercar noves oportunitats i de 
compartir un territori comú, organitza una 
missió inversa de compradors i distribuïdors 
de vins d’Alemanya i els EEUU per fer 
conèixer els vins de la regió transfronterera. 
És el primer cop que l’oferta de vins de 
la zona trenca fronteres i es promociona 
conjuntament.

11 d’abril
3a edició de la Fira d’ocupació 
TreballemGi (Blanes)

Primer fira d’ocupació a la comarca de 
La Selva, organitzada per la Cambra, 
conjuntament amb els ajuntaments de Blanes, 
el Consell Comarcal de La Selva i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, s’adreça al col·lectiu 
de joves de 16 a 29 anys . Aquesta iniciativa 
vol contribuir a facilitar la recerca de feina 
i la inserció laboral a col·lectius amb més 
dificultats, a nivell comarcal.

La Fira d’ocupació La Selva. 
TreballemGi ofereix un espai d’intermediació 
d’ofertes de treball on les empreses poden 
dur a terme entrevistes de selecció amb 
els candidats/es, segons el perfil sol·licitat 
prèviament.
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Dades Generals Participació

Inscrits a la fira 505

Assistents 518

Empreses participants 45

Ofertes de feina 74

Participants a les entrevistes de 
feina

836

Inscrits a la fira 518

Inscrits a garantia juvenil 234 12 d’abril
Reunió de la Comissió d’Ordenació del 
Territori del Consell de Cambres
Trobada presidida pel Conseller de de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Damià Calvet on les Cambres expressen la neces-
sitat d’impulsar les inversions en infraestructu-
res pendents que qualifiquen d’essencials per la 
demarcació de Girona, entre altres temes.
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Maig
2 de maig – 7 de maig
Procés electoral de renovació dels 
òrgans de govern de les cambres 
gironines
La Junta electoral proclama 3 llistes de 
consens, formades per persones de reconegut 
prestigi empresarial (5 a Girona, 2 a Palamós i 
2 a Sant Feliu de Guíxols) presentades per les 
patronals gironines, Foeg i Pimec.

El ple de Girona es renova en un 55% i 
aproximadament un 30% del membres són 
dones. En els plens, la presència de dones com 
a representants de les empreses duplica, com a 
mínim, el percentatge dels anteriors mandats.

9 de maig
Jornada formativa “Operacions 
triangulars, successives i assimilades”
L’objectiu d’aquesta jornada és dotar els 
coneixements especialitzats per una gestió 
duanera de qualitat combinant diferents règims 
duaners suspensius amb les operacions d’IVA 
que se’n deriven i proporcionant solucions 
a l’operativa diària per tal de buscar la major 
eficiència econòmica i financera.

10 de maig
Comiat legislatura 2010-2019
Homenatge a tots els membres del Ple que van 
formar-ne part durant la legislatura prorrogada 
2010-2019. Plenari constituït per 46 membres i 
10 vocals consultors, representats d’empreses 
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rellevants en l’economia de les comarques 
gironines. Es va fer entrega d’un detall 
commmoratiu al President sortint, Domènec 
Espadalé, i a cadascún dels mebres del ple 
durant la darrera legislatura. 

14 de maig
Assemblea general de l’Associació 
Girona Centre Logístic (GICL)
Destinada a la promoció de les comarques 
gironines com a centre logístic del nord de 
Catalunya, aquesta associació està liderada 
per la Cambra de Girona, on hi té la seva seu 
social. Promou l’àrea logística territorial 
de l’associació, mitjançant l’actuació 
conjunta dins les Administracions públiques 
planificadores i gestores d’infraestructures. 
Afavoreix la captació d’inversors en logística i 
de clients de les infraestructures existents.
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15 – 23 de maig
Programa d’Inici i Consolidació de 
Mercats Exterior (PIC) al Brasil
Empreses del sector maquinària agrícola 
participen en una missió individual al Brasil 
amb entrevistes a Sao Paulo, Portalegre i 
altres empreses del sud del Brasil durant 
el mes de maig. Es generen diferents 
oportunitats de negoci.

15 de maig
Crus “Aspectes econòmics i fiscals a 
l’hora d’emprendre. Estigues al dia!”
Principals aspectes que l’emprenedor ha 
de tenir en compte a l’hora d’engegar un 
projecte. L’objectiu d’aquesta sessió és aclarir 

de forma senzilla i entenedora les qüestions 
legals i fiscals que l’emprenedor ha de tenir 
en compte a l’hora d’engegar un projecte: 
“Començo com autònom o constitueixo una 
societat?”, “Com he de cotitzar a la Seguretat 
Social?”, “Existeixen ajudes?”, “Quina fiscalitat i 
avantatges fiscals se m’aplicaran?”

Reunió del Grup Impuls per Girona – 
GiG (Banyoles)
Grup de treball format per les cambres de 
comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu, la 
Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Girona (FOEG), Pimec Girona i Fòrum Carlemany. 
Trobada a Banyoles amb l’objectiu de debatre 



17

| M
EM

Ò
R

IA
 D

’A
CT

IV
IT

AT
S 

20
19

com reclamar als parlamentaris europeus que 
defensin una Europa sensible a les pimes i a les 
regions que fan de locomotora econòmica.

20 de maig – 30 de maig
Missió empresarial a Austràlia, Nova 
Zelanda i Hong Kong

Acció que s’emmarca dins del Pla d’acció 
internacional del Consell de Cambres de 
Catalunya. Missió empresarial on participen 
6 empreses dels sectors de: construcció i 
logística, agroalimentari (fruites), tractament 
d’aigües per piscines, moda i complements, 
software per al sector mèdic i equipaments de 
visió artificial  pel control de qualitat.

Les empreses gaudeixen d’agendes fetes a 
partir de les prospeccions dutes a terme  per 
les diferents consultores de les oficines, que 
els ofereixen una visió molt complerta de cada 
sector, i de la complexitat que suposa entrar i 
treballar en aquests països.



18

| M
EM

Ò
R

IA
 D

’A
CT

IV
IT

AT
S 

20
19

24 de maig
Conferència “Debat de les claus de 
l’èxit”
Partint de la pròpia experiència en la gestió 
empresarial es debaten les claus de l’èxit en el 
món empresarial. Podem creure en el triomf 
quan el món és una “selva” i nosaltres tan 
petits? 
descobrir de forma senzilla i pràctica les 
millors estratègies de negoci.

31 de maig
Curs“ Mindfullnes per emprenedors”

Recurs per ajudar a millorar la salut i el 
benestar en el moment vital d’emprendre. 
Ofereix aprenentatge de les pràctiques que 
permeten millorar les capacitats necessàries 
per afrontar aquesta nova etapa professional. 
Coneixement de les tècniques per fer front 
a l’estrès, millorar l’atenció, l’assertivitat i la 

creativitat, prendre decisions i encarar els 
nous reptes com emprenedor/a.
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Juny
7 de juny
Sessió constitutiva del nou plenari – 
legislatura 2019-2023
Els nous membres electes de la Cambra de 
Comerç de Girona per a la legislatura 2019-
2013 han escollit com a nou president de 
l’entitat a Jaume Fàbrega i Vilà, juntament amb 
els membres que composen el nou comitè 
executiu. Presideix l’acte la Secretària General 
del Departament d’Empresa i Coneixement, 
Sra. Marta Felip.

Després de la constitució formal del Ple, 
(format pels 30 membres escollits per sufragi 
cameral, 10 vocalies per a les empreses de major 
aportació voluntària i 5 per a representants de 
les organitzacions empresarials), intervé Jaume 
Fàbrega, l’únic candidat que es presenta a la 
presidència. Fàbrega explica que ha confeccionat 
una candidatura de consens i destaca 3 eixos 
d’actuació: la creació, atracció i retenció de talent, 
l’impuls en la internacionalització i la digitalització 
de les empreses, sense oblidar la necessària 
reparació del dèficit històric d’infraestructures de 
la demarcació.

06



20

| M
EM

Ò
R

IA
 D

’A
CT

IV
IT

AT
S 

20
19

Jornada “La transformació digital a les 
pimes i l’era dels chatbots”

Model d’adaptació de les PIMES per generar 
equips d’alt rendiment amb eines àgils i 
aprofitar tota la seva capacitat. Transformació 
digital, un canvi de cultura dins l’empresa

Les noves empreses han deixat enrere els 
sistemes jeràrquics piramidals per generar 
estructures horitzontals. Metodologies 
àgils com scrum o lean estan canviant la 
manera de prendre decisions dins d’aquests 
equips multidisciplinaris, fent que dins 
l’empresa augmenti el nivell de compromís del 
treballador al sentir-se involucrat en el procés 
de creació.

13 de juny
Jornada “Els 10 punts clau de l’e-
commerce a nivell internacional”
Observació dels punts crítics que es generen en 
les vendes per internet (estratègia, planificació, 
arquitectura, disseny, logística i fiscalitat 
internacional) amb l’objectiu d’entendre la forma 
d’afrontar-los per aconseguir minimitzar el riscos 
que poden comportar.



21

| M
EM

Ò
R

IA
 D

’A
CT

IV
IT

AT
S 

20
19

14 de juny
Conferència “ Fitness creatiu”
Aprenentatge de tècniques senzilles en forma 
d’exercicis que es poden fer diàriament. Tots som 
creatius, però per demostrar-nos-ho cada dia cal 
practicar la creativitat com si fos un esport.

20 de juny
Assemblea general de l’Associació per 
a la promoció i el desenvolupament a 
les comarques gironines (AGI)
Associació que promou el desenvolupament de 

les comarques gironines i fa d’eix de potenciació 
turística de Catalunya i, especialment, de les 
destinacions turístiques de Girona, Costa Brava 
i Pirineus, per tal de donar a conèixer Catalunya i 
les comarques de Girona.

21 de juny
Jornada “Comptabilitat i fiscalitat per 
emprenedors”

Jornada informativa on es tracten aspectes 
relatius a la posada en marxa d’una activitat 
empresarial que comporta l’adquisició de 
certes obligacions comptables i fiscals. 
Iniciació en el món de la comptabilitat i 
informació dels deures com a futur empresari.

28 de juny
Jornada “L’efecte Pigmalió (com li 
parles al teu negoci?)”

L’efecte Pigmalió explica com les afirmacions 
verbals i no verbals generen canvis en el 
comportament, afectant al compliment dels 
reptes i a la reputació corporativa; l’intangible 
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que repercuteix al compte de resultats. Genera 
converses constructives i potenciació de les 
nostres habilitats comunicatives i millora de 
les nostres relacions personals i professionals 
a través de les converses que mantenim amb 
els altres i amb nosaltres mateixos.

Juliol
5 de juliol
Jornada informativa sobre el 
Programa “Emprenedoria 2.0”.
Destinada a entendre l’entorn del màrqueting 
digital i del social media màrqueting i donar 
a conèixer el desenvolupament d’una visió 
estratègica d’aquests concepte. Com dirigir 
un pla de màrqueting i de negoci digitals. 
Eines per a l’adquisició dels coneixements 
necessaris que permeten interlocutar amb 
agències especialitzades. Optimització de la 
presència a Internet i com treballar la relació 
amb el client a la xarxa.
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8 de juliol
Assemblea general de l’Associació 
a les comarques gironines per a 
l’arbitratge – Tribunal Arbitral de 
Girona

La Cambra presideix l’Associació que gestiona 
el Tribunal Arbitral de Girona, amb seu a les 
dependències de la corporació. Aquesta 
entitat promou i du a terme procediments 
arbitrals en matèria civil i mercantil, amb 
la finalitat de resoldre d’una manera ràpida 
i efectiva les controvèrsies, permetent 
organitzar un procediment adequat a les 
necessitats de les parts i igualment executiu.

12 de juliol
Conferència “ L’art de demanar i 
vendre amb ànima”
Mètode per aprendre a “demanar sense 

demanar” com a via per captar fons, per 
comunicar amb ganxo el talent i el projecte, 
per captar i fidelitzar clients pel negoci o bé 
per reinventar-se professionalment. Tots 
demanem i en tots els àmbits de la vida. No 
obstant, són poques les persones que es 
senten còmodes al demanar. Moltes senten 
vergonya i malestar. Explicació feta per 
millorar la confiança i determinació a l’hora de 
saber demanar.


