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NOUS CANVIS A LA 
CAMBRA
Tanquem el 2019, com un any en què l’economia 
mundial ha avançat al ritme més baix des del 2009. 
Si que s’ha fet palès la guerra comercial entre la Xina 
i els EEUU, encara que segons totes les fonts econò-
miques els riscos per a l’escenari econòmic conti-
nuen sent baixistes, però algunes incerteses s’han 
reduït. L’elevat grau d’obertura de l’economia cata-
lana fa que s’hagi vist força condicionada pel con-
text internacional. En aquest sentit, l’evolució del 
PIB català ha presentat una elevada sincronia cíclica 
amb la zona euro i s’ha moderat el quart trimes-
tre del 2019. En aquest context, segons l’estimació 
d’avanç de l’Idescat, el PIB català ha  tancat el quart 
trimestre amb un augment de l’1,8% interanual 
(2,0% en el conjunt del 2019). Fora de l’estadística 
oficial, les estimacions de l’AIREF apunten a un in-
crement de l’economia catalana d’un 1,9% inte-
ranual el quart trimestre. Si analitzem l’activitat sec-
torial, els serveis van tenir un creixement notable 
(2,6%), a diferència de l’augment més moderat en la 
indústria (0,4%) i la construcció (0,1%). El menor di-
namisme del sector industrial s’explica perquè és el 
més obert a l’exterior i, per tant, el més afectat per 
les tensions comercials. L’agricultura va presentar 
una disminució del 3,2%.

El 2019 tambè des de la vesant de la Unió Euro-
pea, ha estat un any de transició i es molt proba-
ble que aquesta perdi un 13% de la seva població 
i el 16% del PIB amb la sortida del Regne Unit. La 
seva sortida segurament provocarà una davallada 
d’aproximadament de 14.000 milions d’euros anuals 
que es veurà afectada en una reducció dels Fons 
Comunitaris, i especialment els ajuts de la PAC que 
molts estats rebien. Perquè cal recordar que el Reg-

ne Unit es un dels contribuents nets als pressupos-
tos de la UE.

Pel que fa les nostres comarques, les empreses llei-
datanes varen exportar per valor de 2.121 milions 
d’euros un 1,9% més que l’any anterior. Pel que fa a 
les importacions fetes a la demarcació, aquestes es 
van situar en 1.051,8 milions d’euros i van créixer un 
5,9% respecte al 2018, fet que situa el saldo entre 
les exportacions i les importacions en 1.070,1 mi-
lions, un 1,8% menys que l’any anterior. Per tan Llei-
da i les seves comarques disposen d’una balança 
comercial positiva. 

Per sectors, el de l’alimentació, les begudes i el ta-
bac representa el 62,8% del total del que exporta 
tota la demarcació i el segueix, amb un 9,4%, el dels 
béns d’equip.

Pel que fa la nostra institució el 2019 ha suposat 
un nou canvi en el govern de la Cambra a partir 
del mes de juny en la que es va conformar el nou 
Ple d’aquesta institució. Ens hem incorporat un nou 
equip d’empresaris amb la il·lusió de contribuir a 
connectar el teixit empresarial del territori i ajudar  
a millorar la seva competitivitat. Volem fer sentir 
les reivindicacions del mon empresarial lleidatà i 
crear un lobby potent que posi de manifest que 
mes enllà de la Panadella existeix un territori que 
vol créixer i no perdre el tren d’aquesta quarta re-
volució industrial.

Jaume Saltó i Albareda
President de la Cambra de Comerç,  
Indústria i Serveis de Lleida
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QUÈ ES?
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 
Lleida és una Corporació de Dret Públic que té com 
a missió principal: 

• La defensa dels interessos generals de les activitats 
industrials i de serveis, en la seva jurisdicció. 

• Impulsar el desenvolupament de l’economia de 
Lleida i les seves comarques. 

• Actuar com a òrgan de consulta de l’Administració 
Autonòmica, Central i Local en el camp econòmic.

• Assessorar individualment i col·lectiva els seus 
membres.

LA CAMBRA

QUI INTEGRA LA 
CAMBRA?
Totes les persones, naturals o jurídiques, que 
exerceixen la seva activitat mercantil, industrial o de 
serveis en la demarcació de la Cambra, que abasta tot 
el territori de les comarques de Lleida a excepció dels 
municipis que depenen territorialment de la Cambra 
de Comerç i Indústria de Tàrrega. 

Aquests electors tenen dret a participar a ser elegits 
i a elegir directament l’òrgan màxim de govern de la 
Corporació, que és el Ple. 

QUINS SÓN ELS SERVEIS 
DE LA CAMBRA

• Formació

• Internacionalització

• Informació d’Empreses

• Innovació i TIC

• Indústria

• Legislació

• Comerç

• Creació d’Empreses

QUINES SÓN LES 
FUNCIONS DE LA 
CAMBRA
Com a Corporació defensora i impulsora dels inte-
ressos generals de l’economia de Lleida, té com a 
funcions:

• Intervenir com a àrbitre d’equitat en litigis.

• Crear i administrar entitats impulsores del des-
envolupament econòmic. 

• Potenciar l’exportació.

• Promoure la formació empresarial en tots els 
àmbits.

• Participar en societats de desenvolupament.

• Estimular la investigació.

• Promoure la realització de fires i missions comer-
cials.

• Desenvolupar totes les activitats que treballin en 
benefici del conjunt de l’economia de les comar-
ques de Lleida. 
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COMPOSICIÓ 
DE LA CAMBRA

COMITÉ EXECUTIU
(FINS EL 20 DE JUNY DE 2019)

PRESIDENT

Sr. Joan Horaci Simó i Burgués
Marbres i Granits Lluis Simó SL

VICEPRESIDENT 1R

Sr. Josep Ma Rusiñol i Ribes
Projectes Urbans del Segrià SL

VICEPRESIDENT 2N

Sr. Juan Antonio Serrano i Iglesias
Hoteles Serrano SL

VICEPRESIDENT 3R

Sr. Estanislau Grau i Baró
Femel

TRESORER

Sr. Josep Tarragona i Masana
Transportes Tarragona SA

VOCALS

Sr. Martin Gonzalo Cano i Cembrano
Moda intima Vania SA

Sra. M. Rosa Eritja i Casadella
Eritja Casadella, M. Rosa

Sra. M. Dolors Farreres i Arroyo 
Sabateries Farreres

Sr. Josep M. Gardeñes i Solans
Fusteria Viladegut SLU

Sr. Antoni Postius i Robert
Fecom

Sr. Josep M. Pradas i Aznar
Tractomotor 2005 SL

Sr. Ignacio Fanlo Del Ruste 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

VOCALS CONSULTORS
(FINS EL 20 DE JUNY DE 2019)

Sr. Antoni Badia i Bernet 
Empresari

Sr. Joan A. Balaguer i Florensa 
Col·legi d’Agents Comercials

Sr. Albert Barata i Vendrell 
Banc de Sabadell

Sra. Àngela Brun i Plana 
Empresària

Sr. Joan Casasayas i Abadal 
Empresari

Sr. Marc Cerón i Castelló
Ilerda Serveis SA

Sr. Jaume Iglesias i Aldabó
IFR-Informàtica

Sr. Manel Llaràs i Vilaplana
Gremi Forners

Sr. Asensio Martínez i Blaya
Endesa

Sr. Xavier Josep Miraball i Català
Grupo BBVA

Sr. Juan Manuel Nadal i Reimat
Cercle Economia

Sr. Ignasi Peralta i Castelló
Assoc. Autoescoles

Sr. Miquel Gruas i Estadella
Empresari

Sra. Laura Sánchez i Llovet 
Funde

Sr. Eduard Soler i Farreres 
Ferreteria Ramon Soler

Sra. Ann Charlotte Sorensen 
Inlingua SL

Sr. Miquel Àngel Soro i Serés 
Gremi Pintors Mestres
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Sr. Josep M. Pelegrí i Chavarria 
Electricitat Ind. Pelegrí SL

Sr. Josep M. Pena i Casanovas
Comer. Terrest. Maritima de Lleida

Sr. Rafael Peris i Martin 
Pimec

Sr. Jordi Pifarré i Rovira 
Jorfe Instal·lacions SL

Sr. Antoni Postius i Robert 
Fecom

Sr. Josep M. Pradas i Aznar
Tractomotor 2005 SL

Sr. Rafael Pujol i Solanes 
Supsa Supermercats Pujol SL

Sra. Montse Pujol i Torrent 
Prefabricats Pujol

Sr. Macià Josep Querol i Viñes 
Unipreus SL

Sr. Miquel Roma i Piró 
Arids Roma SAU

Sr. Ramon Ros i Canosa
Ros 1 SA

Sr. Josep M. Rusiñol i Ribes 
Projectes Urbans del Segrià SL

Sr. Miquel A. Sánchez Figols 
Sagafi Hotel SL

Sr. Juan Antonio Serrano i Iglesias 
Hoteles Serrano SL

Sr. Joan Horaci Simó i Burgues 
Marbres i Granits Lluis Simó SL

Sr. Manel Simon i Barbero
Afrucat

Sr. Josep Tarragona i Masana
Transportes Tarragona SA

Sr. Francesc Teixidó i Viñes
Aresté i Teixidó, SL

Sr. Luis Villena i Contreras 
Sorigué SA

COMPOSICIÓ DEL PLE 
(FINS EL 20 DE JUNY DE 2019)

Sra. Aurora Arnó i Santallusia
Benito Arnó e Hijos SA

Sr. Santiago Bernaus i Gaset
Picber SA

Sr. Agustí Bordalba i Benet 
Jose Antonio Romero Polo SA

Sr. Martin Gonzalo Cano i Cembrano 
Moda Intima Vania SA

Sra. Laureana Cervera i Bordalba
Laureana Cervera Bordalba

Sr. Pere Clapés i Esquerda 
Clanser SA

Sra. M. Rosa Eritja i Casadella  
M. Rosa Eritja i Casadella

Sr. Ignacio Fanlo Del Ruste
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Sra. M. Dolors Farreres i Arroyo 
Sabateries Farreres 

Sr. Joan Fernández i Espigares 
Celleret del Segre SL

Sr. Manuel Fernández i Vila 
Manuel Fernández Vila

Sr. Ramon Fornos i Llobera 
Aquamar 2006 SL

Sr. Josep M Gardeñes i Solans  
Fusteria Viladegut SLU

Sr. Jeronimo Godoy i Navarro 
Cemesa

Sr. Estanislau Grau i Baro
Femel

Sr. Josep M. Gruas i Estadella
M y J Gruas SA

Sr. Pere Miquel Guiu i Vidal 
Instal·lacions i Manteniments Guiu SL

Sr. Marcel Montoy i Alba 
Horfasa Grupo Empresarial SL
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COMITÉ EXECUTIU
(DES DEL 20 DE JUNY DE 2019)

PRESIDENT

Sr. Jaume Saltó i Albareda
Grup Saltó

VICEPRESIDENT 1R

Sr. Manel Llaràs i Vilaplana
Comercial Llaràs SL

VICEPRESIDENT 2N

Sr. Estanislao Grau i Baró
Control Motor Serveis Automobilístics

VICEPRESIDENT 3R

Sr. Josep M. Rusiñol i Ribes (†)
Lleida Fleming Cultura SL
 
Sr. Marc Cerón i Castelló
Ilerda Serveis SA

TRESORER

Sr. Josep Ignasi Martí i Aventin
Consulting Economia Local SL

VOCALS

Sr. Jordi Azlor i Marsiñach
Sorigue SAU

Sr. Xavier Batalla i Casanovas
Cafes Batalla 2000 SL

Sr. Jordi Pifarré i Rovira 
Jorfe Instal·lacions SL

Sr. Berenguer Pla i Bonaparte
Ricomak SL

Sr. Antoni Postius i Robert
Optimercado SL

Sr. Pompili Roiger i Juny
Dressing Balaguer SL

Sr. Borja Solans i Casas 
Casas Asesoramientos y Servicios SA
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COMISSIONS DE LA LEGISLATURA
- Comerç Interior
- Turisme
- Indústria i Medi Ambient

Sr. Antonio Márquez i Flores 
Templarios SA

Sr. Josep I. Martí i Aventin
Consulting Economia Local SL

Sr. Joan Carles Massot i Farré
Agro Massot SA

Sr. Marcel Montoy i Alba 
Horfasa Grupo Empresarial SL

Sr. Rafael Oncins i Pujol 
Supsa Supermercats Pujol SL

Sr. Josep M. Pedra i Sangrà
Àrids Daniel SA

Sra. Marta Cervós i Cortina 
COELL

Sr. Jordi Pifarré i Rovira 
Jorfe Instal·lacions SL

Sr. Berenguer Pla i Bonaparte 
Ricomak SL

Sr. Luis Vicente Plana de Arriba 
Ros 1 SA

Sr. Antoni Postius i Robert
Optimercado SL

Sr. Pompili Roiger i Juny 
Dressing Balaguer SL

Sr. Josep M. Rusiñol i Ribes (†)
Sr. Carles Rusiñol i Galeote 
Lleida Fleming Cultura SL

Sr. Jaume Saltó i Albareda 
Grup Saltó

Sr. Borja Solans i Casas 
Casas Asesoramientos y Servicios SA

Sr. Josep J. Tarragona i Montalvo
Transports Tarragona SAU

Sr. Francesc Teixidó i Viñes
Aresté i Teixidó, SL

Sr. Julio Vilagrasa i Jiménez
Forum 2001 SL

COMPOSICIÓ DEL PLE 
(DES DEL 20 DE JUNY DE 2019)

Sr. Jordi Azlor Marsiñach
Sorigue SAU

Sr. Ramon Batalla i Casanovas
Organitzacions empresarials

Sr. Xavier Batalla i Casanovas 
Cafes Batalla 2000 SL

Sra. Laia Blasi i Cerdà 
Organitzacions empresarials

Sr. Ferran Bonet i Villoria
Central Agrícola Bovi SL

Sr. Emili Castan i Vidal 
Caixabank

Sr. Marc A. Cerón i Castelló  
Ilerda Serveis, SA

Sr. Francesc Clarisó i Guasch
Altinco SL

Sr. Antoni Cudós i Puig 
Cudós II SL 

Sr. Joan Fernández i Espigares 
Celleret del Segre SL

Sr. Àngel Ferrer i Cancho 
Vectio Serveis SL

Sr. Joan Fornés i Guardia 
Fornés SA

Sr. Jose Antonio Giné i Llorens  
Centre Integral de FP Ilerna SL

Sr. Estanislao Grau i Baró 
Control Motor Serveis Automobilístics

Sr. Ramon Grau i Lanau
Pretecsa SL

Sr. Manel Llaràs i Vilaplana
Comercial Llaràs SL

Sr. Oscar López i Gombau 
Semic SA

Sra. Pilar Marqués i Jimenez 
Organitzacions empresarials

- Comerç Internacional
- Ordenació del Territori
- Impostos i Legislació
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REUNIONS DEL COMITÈ EXECUTIU  
DE LA CAMBRA

5 de febrer
19 d’abril
18 de juliol
16 de setembre

REUNIONS DEL PLE DE LA CAMBRA
5 de febrer
29 d’abril
20 de juny (constitució nou Ple)
18 de juliol
23 de setembre
23 de setembre (extraordinari)
18 de desembre

REUNIONS DEL COMITÈ EXECUTIU CONSELL 
PRESIDENTS DE CAMBRES DE CATALUNYA

28 de gener
25 de març
10 d’octubre (a Lleida)
15 de novembre (a Terrassa)
26 de novembre (a Sabadell)

REUNIONS DEL PLE DEL CONSELL GENERAL DE 
CAMBRES DE CATALUNYA

12 de febrer
9 d’abril

REUNIONS DEL COMITÈ EXECUTIU DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA (Madrid) 

20 de febrer
10 d’abril
19 de juny

REUNIONS DELS PLENS DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE ESPAÑA (Madrid) 

20 de febrer
10 d’abril

REUNIONS D’ASSAMBLEA GENERAL DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA (Madrid) 

7 de febrer
6 de juny

TAULA ESTRATÈGICA AEROPORT D’ALGUAIRE 
(Delegació del Govern Generalitat) 

3 d’abril
2 d’octubre

INAUGURACIONS FIRA DE LLEIDA

·Lleida Ocasió - de l’1 al 3 de febrer
·Fira Natura - del 8 al 10 de març
·Lleida Expo Tren (Fira internacional del modelisme 
ferroviari i trens) - 16 i 17 de març
·Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya - 23 i 
24 de març
·Fira Petitàlia - 23 i 24 de març
·Cucalòcum Primavera - del 15 al 18 d’abril
·Fira de Formació Professional i Treball “F&T” - 
25 i 26 d’abril
·Fira Agrària de Sant Miquel Eurofruit - del 26 
al 29 de setembre
·Municipalia Innocamping - del 22 al 24 
d’octubre
·Saló de Nuvis - 9 i 10 de novembre
·Cervisia - del 15 al 17 de novembre
·Lleidantic / Lleidaretro Trobada del disc - del 
22 al 24 de novembre
·LleidaClick - del 6 al 8 de desembre
·Cucalòcum / Cucaesport - del 27 de 
desembre de 2019 al 4 de gener de 2020

21 d’octubre
25 de novembre
18 de desembre

20 de setembre
(constitució nou mandat)

REUNIONS

20 de novembre

17 de juliol
25 de setembre
27 de novembre

27 de novembre

Reunió del Ple de la Cambra a Lleida. Reunió del Comitè Executiu Consell de Presidents de Cambres de 
Catalunya realitzada a Terrassa.
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Tal com constata l’Institute for the Future (IFTF) de 
Palo Alto, s’estima que el 85% dels treballs que hi 
hauran al 2030 encara no s’han inventat. En aquest 
context, per anticipar-se i estar preparat davant 
els reptes que vénen, és clau saber navegar en 
l’entorn VUCA (volatility, Uncertainly, Complexity 
i Ambiguity). Un entorn, no tant llunyà, que està 
dissenyant els llocs que més es demanaran aquest 
any. El primer centre d’investigació en innovació la-
boral, Valkiria, amb la seva comunitat World Work 
Innovation (WWI), analitza quins seran els treballs 
i les habilitats en la gestió empresarial que més es 
sol·licitaran en els propers anys a les empreses, te-
nint en compte el context d’innovació i transforma-
ció en què està immers el mercat actual.

Segons les meves deduccions estretes de la comu-
nitat World Work Innovation, els treballs del futur 
es trobaran entre els anomenats White Collar Jobs, 
aquells que requereixen un coneixement intensiu i és 
desenvolupat en una oficina amb l’ús de l’ordinador. 
Aquests es diferencien dels Blue Collar Jobs, aquells 
treballs manuals i físics o els Pink Collar Jobs, els 
relacionats amb el tracte al client, vendes i relacions 
públiques.

Els podem estructurar en els següents segments:

didats amb talent i que siguin ideals per a aquelles 
funcions que requereix la companyia.

Remote Drone Pilot. És el conductor remot de 
drons, els quals podran ser emprats per al trans-
port (enviar paquets en un període molt curt de 
temps), l’agricultura, la producció cinematogràfica, 
per a l’exploració en el camp científic o per inspec-
cionar torres de telèfon, etc.

Nano Medic. Els avenços en nanotecnologia trans-
formaran el personal d’atenció mèdica, de manera 
que es requeriran especialistes en nanomedicina 

ELS NOUS PERFILS 
PROFESSIONALS 
D’UN FUTUR IMMEDIAT

3 DE FEBRER DE 2019

SIMON DOLAN
Creador de la metodologia 
“Coaching per valors” i el joc 
“El valor dels valors”.

Gammification Designer. 
El treball consisteix a fer del 
món un lloc més lúdic i de-
safiant a través del disseny 
de jocs que puguin motivar 
la gent o fins i tot enfrontar-
se a seriosos problemes 
com malalties o depressió.

Virtual Reality Experien-

ce Designer. És el crea-
dor d’emocions i experièn-
cies inoblidables a través 
d’aplicacions o jocs per tal 
que l’usuari pugui transpor-
tar-se a un món virtual, a 
una realitat simulada, gene-
rada per la tecnologia.

Talent hunter. Ajuda a les 
empreses a contractar can-

El 85% dels 
treballs que 
hi hauran 
al 2030 
encara 
no s’han 
inventat 
i estaran 
relacionats 
amb l’ús 
d’un 
ordinador

per administrar tracta-
ments “subatómics”.

Pel que fa referència a 
les habilitats que hau-
ran de tenir els líders 
de les empreses, les 
soft skills prenen el co-
mandament, es dir els 
líders de les empreses 
s’hauran d’adreçar a 
l’organització impulsada 
per valors (ètics, emo-
cionals i econòmics). 
L’objectiu és que hi hagi 
un alineament entre em-
presa i empleat per arri-
bar a un objectiu comú.

Les competències o ha-
bilitats de lideratge seran 
i són les soft skills. Són 
aquelles que es poden 
aprendre, experimentar 
i posar en pràctica per 
arribar a ser el millor 
líder de l’organització. 
I quins són? Motivar i 
reconèixer l’esforç, co-
municar idees i influir, 
transformar grups en 
equips i plantejar i resol-
dre problemes. A més 
d’això, els millors líders 
sabran alliberar i gestio-



15

OPINIÓ

memòria d’activitats 2019

nar energia creativa, desenvolupar i liderar projec-
tes, gestionar conflictes com a font d’aprenentatge 
i gestionar l’estrès i promocionar el benestar dels 

seus equips de treball. Tot un veritable repte per 
afrontar un futur ple d’oportunitats en aquest se-
gle XXI.

Convé preparar-se, ja que en època d’eleccions no 
passarà dia sense propostes de com fer front al fu-
tur per il·lusionar el vot de la gent. L’experiència ens 
diu que a vegades els desiderata seran senzillament 
inassolibles; d’altres, simples ocurrències que no re-
sistiran una mínima avaluació.

En el camp de la des pesa social, per precaució a 
l’hora d’analitzar les propostes convé entendre 
pròpiament com funciona l’Estat de benestar; en-
tre altres raons, per estalviar-ne improvisacions 
que generin frustració. Així avui, en clau d’eleccions 
europees, com que de l’arsenal de polítiques econò-
miques la monetària ja ha tocat terra, es faran pre-
visiblement mesures de política fiscal.

I és que amb tipus de interès quasi zero, la facilitat 
de dipòsit en negatiu i havent abusat el BCE de la 
forward guidance (declaracions del que farà), no-

PROMESES 
ELECTORALS

31 DE MARÇ DE 2019

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS
Economista i Professor a la 
Universitat Pompeu Fabra.

més resta suggerir empènyer l’economia Trump; és 
la dir, buidant la fiscalitat. Val a dir però que la fiscali-
tat encara avui pertany a la sobirania dels estats i en 
tot cas va directa contra el model social europeu.
En clau nacional, des de l’universalisme dels nostres 
estats de benestar, els efectes de les propostes no 
són sempre predibles pel que fa als seus impactes 
redistributius.

Així, quan la prestació pública millora i els grups 
de renda alta utilitzen més els serveis públics, per 
exemple en la universitat, la incidència pro pobre 
de la despesa educativa baixa. Si amb els retalls 
sanitaris més grups de renda mitjana baixa subs-
criuen pòlisses privades, la capacitat redistributiva 
disminueix.

De manera similar, és confós afirmar que les pen-
sions constitueixen la partida de més efecte redis-
tributiu, ja que s’ignora l’impacte de les cotitzacions.
És el residu net que cal doncs valorar. A més aques-
ta anàlisi mira l’impacte sobre la renda, favorable 
per a les persones grans, però ignora la situació 

Haurem d’estar 
atents a les 

propostes de 
campanya, 

ja que 
algunes seran 

desiderates 
inassolibles i 

d’altres simples 
ocurrències

patrimonial d’aquests, que con-
centren bona part de la propie-
tat de l’habitatge. De manera que 
quan els pensionistes s’agrupen 
i criden contra una pensió mitja-
na baixa configuren una fal·làcia 
ecològica: com a mínim s’hauria 
de distingir entre els que frueixen 
d’una pensió no contributiva (per 
baixa que sigui haurien d’estar-
ne agraïts), els autònoms que 
voluntàriament i majoritàriament 
han cotitzat per bases mínimes i 
ara els toca una pensió natural-
ment inferior (haurien, doncs, de 
romandre callats), i la resta de 
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pensionistes, que no saben que obtenen de les pen-
sions que critiquen uns rendiments molt superiors a 
moltes alternatives presents i futures d’estalvi (en-
tre les quals, els de les nostres cotitzacions).

Finalment, hi ha pocs dubtes que les generacions 
actuals del baby boom tenen certament millors es-
tàndards de vida que les precedents.

Però no està clar que els tinguin les generacions 

futures. I si és el cas, això serà en termes mitjans.

Ja hi ha pocs dubtes que els grups de joves de renda 
baixa, amb pobra educació i habilitats toves ben se-
gur que afronten un futur pitjor que els seus homò-
nims de la generació precedent.

En resum, ara que venen noves eleccions, dema-
nem de les propostes de despesa social més fi-
nesa.

L’any 1887 es va constituir la nostra estimada 
Cambra de Comerç sota una Lleida que segons 
constava en les cròniques de l’època “és capital 
de província, plaça d’armes, comandància general, 
cap de Districte judicial i Seu de Bisbat. Compta 
amb 19.583 habitants, té enllumenat públic de gas 
i abastament d’aigua. Ofereix servei de carruatges 
i diligencies i el ferrocarril la uneix amb Barcelona, 
Saragossa i Tarragona”.

LA CAMBRA DE COMERÇ 
DE LLEIDA, 132 ANYS AL 
SERVEI DE L’EMPRESARIAT 
LLEIDATÀ

28 D’ABRIL DE 2019

JOAN H. SIMÓ I BURGUÉS
President de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Lleida.

cietat de finals de segle XIX: trens, carreteres, fàbri-
ques, tallers i escoles, cabdals pel desenvolupament 
econòmic i social del territori.

A partir de 1911 les Cambres canvien d’estructura 
i d’organització i es converteixen en corporacions 
oficials. Ens situem en el període de naixença i vida 
de la Mancomunitat de Catalunya. En aquest perío-
de les Cambres passen a ser “cuerpo consultivo de 
la Administración Pública” i el govern estableix el 
seu finançament, fet que produí un creixement i una 
potenciació de les mateixes.

En aquell any, un grup 
de prohoms de la nos-
tra ciutat, encapçalats 
per Josep Sol i Torrent, 
comerciant, polític i gran 
emprenedor, juntament 
amb altres industrials 
i comerciants com Ra-
mon Genè, Miquel Roig, 
Josep Plubins i Francesc 
Reixach, van constituir el 
dia 6 de gener de 1887 
la Cambra de Comerç de 
Lleida.

En aquells finals del se-
gle XIX la Cambra es-
devingué un instrument 
de reivindicació en la 
demanda de les neces-
sitats bàsiques de la so-

M’agradaria 
que després 
d’aquests 
28 anys al 
capdavant de la 
institució, ara 
es continués 
mantenint 
l’esperit 
d’aquells 
prohoms de 
1887
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Fruit d’aquest creixement es creen les delegacions 
de Mollerussa, Cervera, Balaguer, Pons, Borges Blan-
ques, Tremp i Seu d’Urgell. Els grans industrials i co-
merciants de l’època, com els Serecigni, Mangranè, 
Vilalta, Daniel, Serradell, Mor, Roig, Lavaquial, Llus-
sa, Corberó, Miarnau, Urriza, Panè i Sanjuan entre 
altres, varen ser un estol d’homes que tenien un 
objectiu comú: la prosperitat del món empresarial 
del territori.

Els nous regadius del Canal d’Aragó i Catalunya i so-
bretot el boom de la Canadenca varen potenciar de 
manera important el comerç de la ciutat i del territo-
ri. Aquest segurament es el punt d’inflexió on a partir 
de llavors s’augmenta l’activitat comercial i industrial.

Els temps de la II República i la Guerra Civil varen ser 
temps durs per la Cambra de Comerç de Lleida i per 
l’economia en general. La recuperació del comerç i 
la indústria va ser lenta i plena de dificultats pel mon 
empresarial de l’època.

Els anys 50, 60 i 70 es produeix el “gran boom” de la 
fruita, s’inicia l’exportació fruitera i es crea tota una 
estructura comercial del sector, i on la Cambra té 
un paper important en el suport de l’obertura dels 
mercats europeus. 

D’altra banda, la implantació de la Fàbrica de Cerve-
sa San Miguel obre un nou estímul per la ciutat i el 
territori donat que genera ocupació especialitzada 
i també de professionals executius de primer nivell 
que aporten una nova visió en la gestió empresarial.
Arriben els anys 90 i la Cambra es revitalitza amb 

una major obertura cap els sectors més represen-
tatius de l’economia lleidatana, augmenta la seva 
estructura de serveis, es focalitza de manera impor-
tant en el suport a la internacionalització, organit-
zant missions comercials als diferents continents, 
oferint una oferta formativa de qualitat a través de 
convenis amb escoles de negoci, i esdevenint un 
lobby de pressió en la defensa dels interessos gene-
rals del comerç, la industria i els serveis.

Aquest nou segle XXI la nostra institució ha de po-
der encapçalar el lideratge d’aquesta 4ª revolució 
industrial fonamentada en la digitalització. La glo-
balització i els nous hàbits dels consumidors que 
gairebé son natius digitals. L’aparició d’emergents 
tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data, 
la impressió 3D i la visió artificial, entre altres, supo-
saran una disrupció total en molts models de ne-
goci. I en aquest sentit la Cambra ha de ser capaç 
de fer de corretja de transmissió entre els centres 
tecnològics i el món empresarial.

Estem en aquests moments, en un període de tras-
pàs de la governança de la Cambra i m’agradaria 
que desprès d’aquests 28 anys que he estat al ca-
pdavant d’aquesta institució, es continués mante-
nint l’esperit d’aquells prohoms que el 1887 varen 
visualitzar una institució que ha contribuït durant 
132 anys a fer créixer l’economia d’aquestes Terres.
És el moment de continuar plegats, tot el teixit em-
presarial, grans, mitjanes i petites empreses i lluitar 
amb un únic objectiu, la defensa dels interessos 
generals del comerç, la industria i els serveis del 
nostre territori.

“Connectem Lleida”, dues paraules que ens perme-
ten resumir el treball que volem fer des de la Cam-
bra de Comerç de Lleida durant els propers qua-
tre anys. Aquest és el lema que vàrem escollir un 
brillant equip d’empresaris lleidatans plens d’il·lusió 
i entusiasme en acceptar el repte de substituir un 
president com en Joan Simó, un homenot lleidatà 
–utilitzant el concepte espriuà– que ha estat al cap-
davant de la institució durant 28 anys. El nou equip 
pretén, doncs, “treballar per aportar una nova vi-

sió a una institució nascuda el 1887 i que aixopluga 
bona part del comerç , la indústria i els serveis de 
les terres de Lleida”.

Hem tingut la sort de poder incorporar al nou equip 
tots els companys empresaris en unir d’altres or-
ganitzacions empresarials. En els cinc mesos que 
ja han transcorregut, m’agradaria destacar la seva 
implicació i dedicació ja que ens aporten la seva 
visió dels diferents sectors als que estan vinculats 

CONNECTEM LLEIDA 1 DE DESEMBRE DE 2019

JAUME SALTÓ I ALBAREDA
President de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de Lleida.
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i el seu entusiasme 
i interès en fer de la 
Cambra la veritable 
casa del empresariat 
lleidatà on tothom si 
senti ben rebut. Com 
es pot veure, tenim 
com a principi sumar 
i no restar i per això 

rra d’interessos pel lideratge en el món tecnològic 
entre Xina i els Estats Units; d’una Europa que sem-
bla no tenir massa clar el seu futur i que avui no és 
capaç de liderar un canvi de model social tan neces-
sari com estratègic. La població europea envelleix i 
el creixement de l’economia europea s’alenteix. Cal 
ser capaços de treballar amb aquestes incògnites 
sobre els nostres caps com una autèntica espasa 
de Dàmocles.

Avui per avui, ningú dubta que el model de negoci 
canvia a passes de gegant de la mà de la tecnolo-
gia. Uns canvis que en ocasions no som capaços ni 
d’intuir. Paraules com Big Data, intel·ligència artificial, 
robotització, fabricació additiva, la visió artificial, 
tecnologia 5G, biotecnologia, nanotecnologia i un 
llarg etcètera suposaran canvis disruptius en el mo-
del de societat que coneixem. Els nous reptes tecno-
lògics implicaran nous perfils professionals i això vol 
dir reciclatge però també nova formació. L’empresa 
que no tingui personal amb l’especialització neces-
sària en patirà les conseqüències. I això interpel·la 
tothom: empresariat i personal.

Lleida haurà també de batallar amb l’amenaça del 
despoblament que és ja un fenomen global. La ten-
dència a la concentració de persones en les grans 
megalòpolis on tenen accés amb més oportunitats 
de treball (no sempre millors) és un repte al que 
cal plantar cara. I per fer-ho hem de poder dispo-
sar de les infraestructures adequades que puguin 
acollir població però també talent perquè avui la 
tecnologia ens permet treballar lluny dels centres 
de treball. Es tracta d’una aposta per la qualitat 
de vida en l’entorn rural sense renunciar al que 
ofereix la ciutat. Hem d’aconseguir l’atractivitat 
necessària perquè el nostre jovent de talent es 
vulgui instal·lar a la nostra ciutat i en el nostre te-
rritori i no tingui que cercar oportunitats de feina 
en d’altres indrets. Si veritablement volem créixer 
necessitem d’aquest talent en les nostres empre-
ses i organitzacions.

Com he dit abans, des de la Cambra ens agradaria 
treballar amb totes les institucions i agents econò-
mics que vulguin acompanyar-nos per convertir 
aquestes amenaces en oportunitats. Estem con-
vençuts que ara és el moment de fer-ho. Si ens con-
nectem, ho aconseguirem!

Cal plantar 
cara als reptes 
tecnològics i de 
despoblament 
junts.

Tenim per 
principi sumar 
i no restar. 
Volem fer un 
front comú 
lleidatà.

volem generar un front comú que incorpori tots els 
agents econòmics i socials perquè el nou projecte 
que tenim al cap prou s’ho val. Hem de guanyar 
autoestima pel nostre territori i buscar on calgui no-
ves oportunitats econòmiques que no només con-
solidin el teixit empresarial sinó que el facin créixer. 
Per a fer-ho hem de poder identificar els punts forts 
que tenim, perquè els tenim, i definir una estratègia 
prou solvent com per a superar tots els reptes que 
tenim al davant.

No podem obviar que la conjuntura econòmica glo-
bal està marcada avui per fets que també impacta-
ran a Lleida i a les nostres empreses. Parlo de la gue-
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29 de gener. A la seu de la Cambra el president Sr. 
Joan H. Simó, rep una delegació d’empresaris turcs 
de la Cambra de Comerç de Çorum, fabricants de 
maquinària i que van visitar diverses empreses 
i entitats lleidatanes. La Cambra va organitzar 
els contactes i les visites a les empreses de la 
demarcació.

24 de gener. El president de la Cambra Sr. Joan H. 
Simó va participar a l’acte inaugural de la Jornada 
que va organitzar la Cambra sobre el Brexit, amb 
col·laboració amb l’ICEX.

1 de febrer. El president de la Cambra i president de 
la Comissió Delegada de la Fundació Fira de Lleida 

FEBRER

7 de febrer. Es presenta la Balança Comercial de 
Lleida que bat un nou rècord d’exportacions del 
2018, en superar el màxim històric de l’exercici 
anterior. La informació elaborada per l’Àrea d’In-
ternacional de la Cambra evidencia que el principal 
client de les exportacions lleidatanes continua sent 
el mercat europeu. 

11 de febrer. El president del Col·legi d’Enginyers, 
Sr. Guillem Boira i la junta del mateix es van reunir 
amb el president de la Cambra Sr. Joan H. Simó 
i membres del Comitè de la Cambra per establir 
línies d’actuació i de col·laboració que es poden 
duu a terme entre les dues institucions.

va inaugurar “Lleidaocasió”, fira del vehicle d’ocasió, 
amb una gran participació d’empreses expositores.
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25 de febrer. l’Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa, alcalde de la ciutat de 
Lleida i president de la Fira, va presentar a la seu de la Cambra, 
el “Pla Fira de Lleida”, un projecte urbanístic que pretén 
connectar un nou espai firal amb el Palau de Congressos de 
la Llotja de Lleida.

4 de març. Acte inaugural de la XI International Wine 
Business Meetings, amb la participació de 26 cellers 
lleidatans, catalans i espanyols i amb la presència de 
12 importadors de Xina.

MARÇ

13 de març. Es va celebrar la segona edició del Business Secret 
Day, al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, amb la parti-
cipació de 263 empresaris i professionals. Va ser una jornada de 
capacitació i dinamització que va generar un espai de reflexió 
i trobada empresarial, promocionant el networking entre els 
participants. S’emmarca dins del projecte CCI PirineusMed.
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18 de març. Al Parador de Lleida, el president de la 
Cambra participa en la presentació del projecte de 
clúster de l’oli de Catalunya Suo Tempore, oli d’oliva 

verge extra, fruit del treball a una zona elaboradora 
de llarguíssima tradició i prestigi com és Lleida.

22 de març. A la seu de la Cambra, el secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Isidre Gavin va informar de les inversions que hi 
ha previstes en els dos propers anys per atreure 
noves empreses a l’aeroport d’Alguaire. Aquest acte 
s’organitza dins el marc  de col·laboració del Cercle 
d’Infraestructures i Cambra.

14 de març. Conferència amb Guillem López Casano-
vas, Dr. en economia, on analitza “Llums i ombres de 
l’economia catalana i mundial”. Aquesta conferència 
s’emmarca dins el V Cicle de conferències Economia 
Catalana, present i futur.

22 de març. Es va celebrar l’acte de com-
memoració dels 25 anys del Consell Social 
de la Universitat de Lleida, amb la presència 
del M. Hble. Sr. Quim Torra, president de la 
Generalitat de Catalunya, el Mgfc. Sr. Roberto 
Fernández, rector de la Universitat, el Sr. Delfí 
Robinat, president del Consell Social i tots els 
expresidents que han estat en aquest càrrec 
anteriorment. Van participar a l’acte el presi-
dent i membres del Ple de la Cambra.

27 de març. Conferència amb Oriol Amat, Catedrà-
tic d’economia financera, on analitza “Perspectives 
econòmiques i empresarials 2019”. Es troba dins 
del marc del V Cicle de conferències Economia 
Catalana, present i futur.
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24 d’abril. Es reuneixen a la seu de la Conselleria 
d’Empresa i Coneixement els presidents del Consell 
General de Cambres amb la consellera Hble. Sra. 
Àngels Chacon, per tal d’informar de les actualitzaci-
ons del procés electoral i aprofitar aquesta trobada 
per acomiadar i agrair als presidents/es la tasca 
realitzada a les Cambres durant aquesta legislatura.

ABRIL

4 d’abril. Conferència amb Fran-
cesc Xavier Mena, Dr. en cièn-
cies econòmiques, on explica 
“Els riscos econòmics dels 
exercicis 2019-20: estratègies i 
oportunitats”. V Cicle de con-
ferències Economia Catalana, 
present i futur.

25 i 26 d’abril. Participació en la Fira de Formació i 
Treball de Lleida amb stand propi i amb l’objectiu 
de donar a conèixer el programa PICE als joves de 
Lleida oferint una aproximació al món laboral. Els 
joves van poder informar-se del programa i dels 
nous cursos previstos, alhora que gaudir de les 
activitats de dinamització realitzades.

3 de maig. Va tenir lloc a la seu de la Diputació de 
Lleida, una reunió amb l’Hble. Sr. Damià Calvet, 
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya per tractar temes relacionats 
amb la línia fèrria Lleida – Manresa.

MAIG

8 de maig. La Cambra va participar a la fira de 
l’Ocupació, que organitza UDL Treball, és el punt 
de referència anual, que impulsa i facilita al teixit 
empresarial, la captació del millor talent que es 
genera.

10 de maig. A la sala de Plens de l’Ajuntament de 
Lleida es va lliurar al president de la Cambra, Sr. 
Joan H. Simó i Burgués la Medalla a la Solidaritat 
que concedeix la Paeria, i que va estar aprovada 
per Decret d’Alcaldia el 25 de març de 2019.
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23 de maig. Es va celebrar a la plaça de la Catedral 
de Lleida la tercera edició del #JOVULLSER, que va 
constituir un punt de trobada entre responsables 
de recursos humans d’empreses i  joves, i on es van 
realitzar tallers per millorar l’ocupabilitat dels joves.

29 de maig. Es reuneixen a la seu de la 
Casa Llotja de Mar de Barcelona, els 
presidents de les Cambres que formen el 
Consell General de Cambres de Catalunya, 
per concretar temes de la legislatura que 
acaba i conclouen l’acte amb un sopar 
d’acomiadament.
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JUNY

13 de juny. A la Casa Llotja de Mar va tenir lloc 
el lliurament de la Medalla d’Or del Consell de 
Cambres a l’expresident de la Generalitat de 
Catalunya, M. Honorable Sr. Artur Mas. Aquesta 
es va acordar atorgar en el Ple del Consell del 16 
d’abril de 2019. Va assistir a l’acte el president de 
la Cambra Sr. Joan H. Simó i membres del Comitè 
Executiu i Ple de la Cambra de Lleida.

20 de juny. Acte de Constitució del nou Ple de la Cambra 
de Lleida.
·Benvinguda i salutacions:

-El president sortint Sr. Joan H. Simó i Burgués.
-Sr. Ramón Farré, delegat del Govern de la Generalitat 
de Catalunya a Lleida.

-Sr. Ramon Alturo, director ST EMC a Lleida.
-Sra. Maite Forner, cap de l’Àrea de les Cambres de 
Comerç, del departament d’Empresa i Coneixement.

·Obertura de l’acte a càrrec de la Sra. Marta Felip, secre-
taria general d’Empresa i Coneixement i presidenta de la 
Junta Electoral. 

·Lectura de la llista de membres electes del Ple i de les 
persones que representen les persones jurídiques. 

·Presa de possessió dels membres electes que no ho han 
fet prèviament, i constitució del Ple.
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*continuació programa 20 de juny. 

·Formació de la Mesa Electoral.

·Intervenció del/s candidats a president/a de 
la Cambra.

·Elecció del president o presidenta i càrrecs del 
Comitè Executiu.
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·Proclamació del resultat, i de la possibilitat de 
formular reclamacions a càrrec de la Sra. Marta 
Felip, secretària general d’Empresa i Coneixement 
i presidenta de la Junta Electoral.

·Formulació de reclamacions, si escau.

·La Sra. Marta Felip, presidenta de la Junta Electo-
ral, convida al Sr. Jaume Saltó, nou president de 
la Cambra a que exposi el que consideri i prengui 
possessió del càrrec.

·Presa de possessió del president i càrrecs del 
Comitè Executiu.

·Intervenció a càrrec del nou president, qui 
demana un minut de silenci pel traspàs del Sr. 
Oriol Pelegrí.

·Cloenda a càrrec de la Sra. Marta Felip, secretària 
general d’Empresa i  Coneixement i presidenta de 
la Junta Electoral.
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1 de juliol. Al Palau de la Generalitat el president M. 
Hble. Sr. Quim Torra, va convidar a una recepció a 
tots els nous membres dels plens de les Cambres de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya 
per intercanviar opinions sobre la situació econò-
mica i social del país. Va assistir a l’acte la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Sra. M. Àngels Chacón. 
El president Sr. Jaume Saltó va assistir a la recepció 
acompanyat de membres del Ple de la Cambra de 
Lleida. 

JULIOL

4 de juliol. Dins el marc de l’Església de la Seu Vella, va tenir 
lloc l’esdeveniment de Nits Cambra, com a ponent convi-
dat en Victor Küppers, Dr. en humanitats, professor i gran 
comunicador. La vetllada va tenir una gran participació de 
l’empresariat lleidatà.
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5 de juliol. El president de la Cambra Sr. 
Jaume Saltó, va assistir a la presentació 
de la Memòria econòmica de Catalunya a 
la Casa Llotja de Mar. Va presidir l’acte el 
president de la Generalitat M. Hble. Quim 
Torra, acompanyat pel president del Consell 
de Cambres Sr. Miquel Valls, el president de 
la Cambra de Barcelona, Sr. Joan Canadell, Sr. 
Lluis Herrero, director territorial institucional 
del Banc de Santander, i va participar en 
l’exposició la directora de la Memòria Sra. 
Carme Poveda, així com el Dr. Oriol Amat, 
degà BSM de la Universitat Pompeu Fabra.

10 de juliol. A la seu del Palau Robert, va tenir lloc la 
presentació de la Ruta de l’Oli i de l’Aigua, organitzat 

pels alcaldes dels municipis de Borges Blanques i Vila-
sana, on el president Sr. Jaume Saltó va assistir a l’acte.
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11 de juliol. A la seu de la Cambra, es presenta la Memòria econòmica 
de Lleida, que s’emmarca dins la 54a edició de la Memòria Econòmica 
de Catalunya que edita anualment el Consell de Cambres de Cata-
lunya i que és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia 
catalana. Alhora fa un anàlisi territorial de les comarques lleidatanes  
amb l’objectiu d’oferir un coneixement més profund de la realitat 
econòmica del territori.

12 de juliol. Després de les eleccions municipals de 
2019, el Sr. Joan Talarn i Gilabert va ser elegit per 
majoria absoluta president de la Diputació de Lleida, 
convertint-se així en el desè president del període 

democràtic d’aquesta institució supramunicipal. El 
president de la Cambra, Sr. Jaume Saltó, va assistir 
a l’acte de pressa de possessió.

15 de juliol. El president de la Cambra es reuneix amb 
el Sotsdelegat del Govern, Sr. Jose Crespin per tal 
d’analitzar la situació empresarial del territori lleidatà.

26 de juliol. El president de la Cambra Sr. 
Jaume Saltó, es reuneix amb el president del 
Consell social de la Universitat de Lleida, Sr. 
Delfi Robinat. Aquest Consell es caracteritza 
pel seu compromís social i el seu esperit de 
col·laboració, que busca el reforçament dels 
vincles entre la Universitat i la societat civil, el 
sector públic i el teixit productiu.

31 de juliol. El president de la Cambra Sr. Jaume 
Saltó es reuneix a la seu de l’edifici del rectorat 
amb el rector Sr. Jaume Puy, per tractar temes 
d’interès entre les dues institucions ja que la 
UdL combina una llarga i fructífera tradició uni-
versitària amb una estructura jove i dinàmica 
que aposta decididament per una formació i 
una investigació de qualitat, per uns avançats 
mètodes docents i per la internacionalització.
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AGOST

1 d’agost. A la seu de la Cambra de Lleida, el presi-
dent Sr. Jaume Saltó rep en visita oficial al president 
de la Cambra de Comerç de Barcelona, Sr. Joan 
Canadell, per concretar línies de treball pel futur 
Consell de Cambres de Catalunya.

2 d’agost. El president de la Cambra es reuneix a la 
Paeria amb l’alcalde Il·lm. Sr. Miquel Pueyo. Es tracta 
d’una reunió de cortesia i alhora d’anàlisi de futurs 
acords de col·laboració entre ambdues institucions.

21 d’agost. A la seu de la Cambra de Lleida, el 
president Sr. Jaume Saltó rep en visita oficial a la 
presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, 
Sra. Sílvia Gratacòs, per concretar línies mútues de 
col·laboració, aprofitant principalment el corredor 
que suposa l’eix transversal.

26 d’agost. El president de la Cambra es reuneix 
amb l’alcalde de Mollerussa, Il·lm. Sr. Marc Solsona, 
amb l’objectiu de cercar col·laboracions entre la 
delegació de la Cambra de Lleida i l’ajuntament. 
Molt d’interès per ambdues parts en col·laborar en 
matèria de digitalització i d’organització d’activitats 
en la capital de la comarca del Pla.

28 d’agost. El president de la Cambra es reuneix amb 
el director del Parc Científic Agroalimentari de Lleida 
Miquel Aran. En aquesta trobada es varen analitzar 
punts de trobada per treballar plegats en matèria de 
projectes europeus i línies de finançament de CDTI.

SETEMBRE

6 de setembre. A la seu de la Cambra de Comerç 
de Lleida es presenten els “resultats 2018 de l’ob-
servatori de la logística de Catalunya: dades territo-
rialitzades de la demarcació de Lleida” a càrrec del 
secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat Sr. Isidre Gavin, el 
President de CIMALSA, Sr. Enric Ticó i el president 
de la Cambra Sr. Jaume Saltó. En aquest acte es 
destaca de manera clara les grans potencialitats de 
les Terres de Lleida en matèria logística.
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9 de setembre. El president de la Cambra  Sr. Jaume 
Saltó, participa a l’acte de la Diada Nacional de Cata-
lunya a la Seu Vella, amb la presència del M. Hble. 
Sr. Quim Torra, president de la Generalitat, Il·lm. 
Sr. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida 
i Il·lm. Sr. Miquel Pueyo, alcalde de Lleida, entre 
altres personalitats i empresaris/es de la Cambra.

10 de setembre. El president i el secre-
tari general de la Cambra es reuneixen 
amb el president de la Diputació Il·lm. 
Sr. Joan Talarn i amb el vicepresident 
Il·lm. Sr. Jordi Latorre per concretar les 
línies d’actuació i de col·laboració entre 
ambdues institucions.

12 de setembre. CaixaBank i la Cambra de Comerç renoven 
l’acord per incrementar la competitivitat de les empreses, 
a través de l’assessorament i la formació dels emprenedors 
i amb l’organització de jornades. Signen el conveni, el pre-
sident Sr. Jaume Saltó i el director de Banca d’institucions.
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12 de setembre. A les instal·lacions de la Fàbrica San 
Miguel, s’organitza l’acte “Club Cambra Experience”. 
Es tracta d’una nova iniciativa adreçada exclusi-

vament als membres del Club Cambra per tal de 
conèixer “in situ” els funcionament d’empreses de 
prestigi del territori i alhora intercanviar experiències.

20 de setembre. Va tenir lloc a la Llotja de Barcelona 
la constitució del Ple del Consell de Cambres de 
Catalunya amb la presència de la Consellera d’Em-
presa i Coneixement. En aquest acte, el president 
de la Cambra de Lleida va ésser nomenat membre 
del Comitè Executiu del Consell de Cambres de 
Catalunya.
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OCTUBRE

26 de setembre. El president de la 
Cambra participa en l’acte d’inau-
guració de la 65ena edició de la Fira 
Agrària de Sant Miquel i del 34é Saló 
“Eurofruit” presidit per l’Hble Sra. 
Teresa Jordà, Consellera d’agricultura, 
ramaderia, pesca i alimentació de la 
Generalitat de Catalunya.

4 d’octubre. La Cambra 
organitza, dins el marc del 
Palau de Congressos La 
Llotja, l’esdeveniment “Nits 
Cambra”, amb els ponents 
Sr. Leopoldo Abadia Pocino, 
Professor de IESE, i en José 
M. Gay de Liébana, econo-
mista i escriptor. 
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7 d’octubre. Acte inaugural de 
la XII International Wine Busi-
ness Meetings, amb la partici-
pació de 20 cellers lleidatans, 
catalans i espanyols i amb la 
presència d’11 importadors de 
Tailàndia i Vietnam.

8 d’octubre. Els presidents de les Cambres de 
Catalunya, es van reunir amb l’Hble consellera 
d’Empresa i Coneixement, Sra. Àngels Chacón, 
després de la renovació dels plens de les Cambres 
de Catalunya.

10 d’octubre. El president Sr. Jaume Saltó va aco-
llir als membres del Comitè Executiu del Consell 
General de Cambres i al seu president Sr. Joan 
Canadell, per celebrar la sessió de comitè executiu 
a la seu de la Cambra de Lleida i posteriorment 
van acabar la reunió amb un dinar degustació de 
productes de Lleida.
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16 d’octubre. Es reuneixen a la seu de la Cambra el 
degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida el Sr. Jordi 
Albareda, acompanyat pel Sr. Josep Pol,  amb el pre-

22 d’octubre. El secretari d’administracions locals 
i relacions amb l’Aran, Sr. Miquel Àngel Escobar, 
inaugura la Fira de Municipalia en la que el president 
de la Cambra participa en l’acte i visita el recinte. 
Dins d’aquest esdeveniment la Cambra presenta el 
projecte “Ciutats 5G: un futur intel·ligent”

sident de la Cambra Sr. Jaume Saltó per estudiar la 
situació actual del Tribunal Arbitral de Lleida.

25 d’octubre. Dinar col·loqui amb la consellera d’empresa 
i coneixement de la Generalitat de Catalunya Hble. Sra. 
Angels Chacon, els presidents de les cambres de Lleida i 
Tàrrega, Srs. Jaume Saltó i Carles Giribet amb empresaris 
d’ambdues demarcacions, per tractar temes que afecten 
al món empresarial.

30 d’octubre. Es reuneixen a la seu de la 
Cambra el president Jaume Saltó amb repre-
sentants del PDCAT Jordi Torres i alcaldes de 
poblacions de Lleida per tal d’intercanviar 
informació respecte a l’activitat empresarial 
del territori.

NOVEMBRE

6 de novembre. Va tenir lloc una trobada amb 
el conseller de Polítiques Digitals i Administració 
Pública Hble. Sr. Jordi Puigneró, l’Il·lm. Sr. Joan 
Talarn, president de la Diputació i el vicepresident 

Il·lm. Sr. Jordi Latorre, amb el president  Jaume Saltó, 
entre altres, per tractar temes de digitalització de 
les empreses.
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7 de novembre. Es reuneixen 
a la seu de la Cambra el pre-
sident Sr. Jaume Saltó amb el 
representant d’ERC Sr. Xavi 
Eritja, per tal d’intercanviar 
informació respecte la situació 
econòmica i empresarial del 
territori.

13 de novembre. A la seu de la Cambra es reuneix 
el president Sr. Jaume Saltó amb el president del 
Col·legi d’Economistes, Sr. Josep M. Riu, el vicepre-
sident, Sr. Joan Turmo i vocals de la institució, per 
tractar del Tribunal Arbitral.

27 de novembre. Es reuneixen a la seu de la Cambra el president Sr. 
Jaume Saltó acompanyat de membres del Comitè i del Ple amb el Sr. 
Alejandro Fernández, president del PPC, Sr. Xavier Palau, portaveu a 
l’ajuntament de Lleida i diferents representants del Partit Popular, on 
es van tractar temes que afecten a l’economia de Lleida.

28 de novembre. L’acte #JOVULLSER es va traslla-
dar al Teatre de l’Amistat de Mollerussa, per tal de 
relacionar als joves i al teixit empresarial d’altres 
comarques, millorant així la seva ocupabilitat i apro-
ximant-los al món laboral, a través del contacte amb 
empreses i la realització de diversos tallers.

11 de desembre. A la seu de la Cambra, les cam-
bres de Lleida i Tàrrega van organitzar les jornades 
“Perfils Professionals” amb la finalitat d’analitzar 
les necessitats dels diferents perfils que precisen 
les nostres empreses i les problemàtiques per 
la recerca de treballadors en diferents sectors 
d’activitat.

DESEMBRE



PROGRAMES

I PROJECTES

4



42

PROGRAMES I PROJECTES

memòria d’activitats 2019

PER A JOVES

PROGRAMA PICE
Al 2019 la Cambra de Comerç de Lleida, ha conti-
nuat amb la implementació del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE).

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) 
de les Cambres de Comerç, cofinançat pel Fons So-
cial Europeu, forma part del Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil, una iniciativa del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social amb coherència amb 
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

És un conjunt d’accions d’orientació, formació i apro-
pament a les empreses que persegueix l’ocupabilitat 
dels joves.

Està dissenyat a mida del perfil, interessos i grau de 
qualificació i capacitació del jove i respon a la de-
manda actual de les empreses.

El PICE va dirigit a joves, d’entre 16 i 29 anys, 
que es troben en situació d’atur o inactius, que 
no estan estudiant i que estan inscrits en el Pla 
Nacional de Garantia Juvenil; dins del projecte es 
treballa amb joves de tots els perfils, amb estudis 
i sense estudis, i  amb experiència i sense expe-
riència.

El PICE es basa en un procés d’accions que es resu-
meixen en el següent gràfic:

El pla vigent que estem duent a terme des de la 
Cambra és el pla de capacitació.

La primera fase consta en la detecció de joves ins-
crits a Garantia Juvenil o bé que reuneixen les con-
dicions per inscriure’s, una vegada contactats, es 
realitza una primera atenció on s’explica al jove el 
projecte de la Cambra i de quina manera ell o ella 
pot encaixar en el mateix.

Acabada l’atenció, es realitza una orientació voca-

cional, amb l’objectiu de conèixer al jove, les seves 
necessitats i dirigir-lo a l’itinerari formatiu que més 
encaixi.

La formació està dividida en dues parts. La prime-
ra part anomenada troncal està dissenyada per a 
donar resposta a les necessitats més bàsiques, in-
dependentment de l’experiència laboral i estudis 
previs (competències digitals, ocupabilitat i habili-
tats socials, i idiomes). I la segona part on d’acord 
amb les necessitats i competències adquirides per 

4.950
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cada jove s’ofereix una alternativa que els facilita 
inserir-se en el mercat de treball, tot depenent de la 
demanda empresarial.

Una vegada superat el període de formació, s’entra 
en l’etapa d’inserció laboral, en la que es realitzen 
dues actuacions diferents:

a) Acompanyament empresarial: s’apropa al jove al 
món empresarial.

b) Inserció. 

Les accions realitzades durant aquest any han estat:

Actuació
Atenció

Orientació

Formació Troncal

Formació Específica

Segons nínxol ocupació
Nínxols ocupació

Joves implicats
142

131

123

121

Formació
13

La formació específica ha treballat les següents te-
màtiques:

• Cambrer
• Digital Marketing
• English: Certificat per Oxford
• Perruqueria
• Barberia
• Estètica i imatge personal
• Administració i Atenció al Client
• Disseny gràfic
• Cuina
• Monitor/a de Lleure
• Informàtica

Mesures d’acompanyament: s’han realitzat diver-
ses visites a empreses, apropant als joves al sec-
tor en el que han estat formats. En aquestes visites 
s’han vist la implementació pràctica de les qües-
tions teòriques tractades a l’aula i a part s’ha pogut 
conversar amb empresaris i treballadors.

Beneficis pel món empresarial

•Gaudir de joves qualificats professionalment i 
enfocats amb els objectius de l’empresa.

•Gaudir de joves amb competències específiques 
en els llocs de treball de l’empresa.

•Possibilitat de beneficiar-se dels incentius en la 
contractació de joves.

•Participar en un programa de millora  social 
compromès amb l’ocupació i el futur dels joves 
del nostre país.

•Assessorament per la millora del teu negoci.

•Possibilitat d’obtenir el Segell d’Empresa Com-
promesa amb l’Ocupació Juvenil.

Ajudes a la contractació

Des del Programa Integral de Qualificació i Ocupa-
ció, s’ofereixen una sèrie d’incentius a la contracta-
ció. A més, des de la Cambra informem i orientem 
sobre els perfils de treball i com les empreses poden 
cobrir les seves necessitats. 

La Cambra atorga ajudes directes de 4.950 euros 
per cada contracte formalitzat (amb una durada mí-
nima de sis mesos) a joves beneficiaris del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil.

Aquest 2019 s’han concedit 10 ajudes a diferents 
empreses de Lleida que han realitzat contracta-
cions de joves, per valor de 49.500€. 

S’han realitzat més de 2.100 hores de formació.
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FIRES DE FORMACIÓ  
I TREBALL
S’ha assistit a la Fira de Formació i Treball de Llei-
da, del 25 al 26 d’abril, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el programa PICE als joves de Lleida oferint 
una aproximació al món laboral. Durant els 2 dies 
de la fira, els joves que s’atansaven al nostre es-
tand podien respondre una enquesta sobre com de 
pròxims es veuen del món laboral i es podien fer 
fotografies i selfies amb el material que hi havia al 
estand simulant una professió. 

També vam participar a la Fira de l’ocupació de la 
Universitat de Lleida el dia 8 de maig per donar a 
conèixer el programa PICE als joves que acaben la 
seva formació universitària.

Bones pràctiques

Aquest any s’ha organitzat la iniciativa Campus 
d’Estiu Cambra, on es va dissenyar una oferta for-
mativa de 6 cursos durant el mes de juliol que apor-
tessin als joves coneixement tant a nivell personal 
com a l’hora d’enriquir el seu CV.

Aquesta iniciativa es va fer al llarg del territori, ja 
que es van executar paral·lelament a  Lleida, Bell-lloc 
i Borges Blanques. S’han realitzat més de 2.100 hores de formació.
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#JOVULLSER
Aquest any s’han celebrat dues edicions d’aquest 
esdeveniment, una a Lleida i una a Mollerussa.

El dia 23 de maig vam realitzar la fira Jo vull ser 
(#jovullser), a la plaça de la Catedral de Lleida amb 
l’objectiu de crear un punt de trobada entre joves i 
empreses. En l’acte van participar 140 joves. 

Es van implementar 4 zones:

ZONA EMPRESES
Es va crear un espai d’intercanvis entre el teixit em-

presarial de la província i els joves. Vam promoure 
un espai dinàmic i innovador, per propiciar un tracte 
de tu a tu, creant un espai de confiança, diferent a 
les accions que es  realitzen normalment, o a les 
entrevistes de treball, on les posicions de joves i 
empresaris/representants de recursos humans, es-
tan molt diferenciades i posicionades.

Aquest format ens va ajudar a generar un flux de 
joves al voltant de les empreses. Van participar 11 
empreses que es van dividir en tres rondes, tenint 
cadascuna 90 minuts per estar amb els joves.

Les empreses participants van ser: Group Saltó, 
Bonàrea, Mapfre, TMI, Trota, Fruits de Ponent, De-
cathlon, JCA Cinemes, Seguros Bilbao, Grup Català 
i Ilerna. 

Plaça de la Catedral de Lleida, lloc on es va realitzar #jovullser.
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ZONA TALLERS

Es van impartir 5 tallers, que es van realitzar al llarg 
del dia. Els tallers van ser de curta durada donant 
eines als joves per incrementar la seva ocupabilitat. 
Els tallers van ser:

• Treball en equip i resolució de conflictes. JUGA!

• Concurs i exhibició de recollits

• Fins al lloc més alt del món

• L’èxit a les teves mans: millora les habilitats co-
municatives

• Mou-te!!

ZONA ASSESSORAMENT

Sessions personalitzades d’assessorament i orienta-
ció per a conèixer eines i oportunitats de formació i 
ocupació. Aquestes sessions van ser a càrrec de les 
Referents d’Ocupació Juvenil de Lleida Jove La Palma.

ZONA DIGUES LA TEVA

Es va habilitar un espai per a realitzar activitats du-
rant tot el dia i passar una estona divertida.

• Emporta’t la teva foto polaroid: En aquest es-
pai hi havia un marc en el qual els joves havien 
d’escriure a que es volien dedicar i se’ls feia una 
fotografia que es podien emportar a casa.

• Respon la PICEnquesta: Es va crear una enquesta 
a mida gegant que fos participativa per als joves, 
ja que es responia a través d’adhesius. En aques-
ta se’ls preguntava sobre qüestions laborals.

• Inventa i crea el teu meme: es va animar als joves 
a que fossin creatius i a partir d’una imatge inven-
tessin memes relacionats amb el món laboral.

• Participa en el sorteig d’un patinet elèctric!: Entre 
els joves participants en l’acte es va sortejar un 
patinet elèctric, regal d’una de les empreses par-
ticipants.

#JOVULLSER 
MOLLERUSSA
El dia 28 de novembre  es va celebrar la IVª edició 
de la fira #JOVULLSER al Teatre l’Amistad de Mo-
llerussa. Aquesta era la primera ocasió en la que la 
fira sortia de la ciutat de Lleida i tant joves com em-
preses van respondre molt positivament. En l’acte 
van participar 90 joves.

Es van implementar igualment les 4 zones:

ZONA EMPRESES

Van participar 8 empreses que es van dividir en dos 
rondes, tenint cadascuna 90 minuts per estar amb 
els joves al llarg del matí.

Les empreses van ser: Bonàrea, Mollerussa Comer-
cial, Altinco, Argal, Group Saltó, Lactaria Puleva, Fri-
decal, Tallers A. Miquel.
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ZONA TALLERS

Es van impartir 2 tallers de curta durada donant ei-
nes als joves per incrementar la seva ocupabilitat. 
Els tallers van ser:

• L’entrevista imperfecta

• T’ajudaran les teves xarxes a trobar feina?

ZONA ASSESSORAMENT

Seguint amb l’objectiu d’oferir als joves assesso-

rament i orientació per a conèixer eines i oportu-
nitats de formació i ocupació al territori, diverses 
entitats, van participar en aquest espai: el Referent 
d’Ocupació Juvenil del Pla d’Urgell i el projecte Lea-
der mitjançant el projecte Odisseu.

ZONA DIGUES LA TEVA

Aquesta zona d’entreteniment i creativitat en-
coratjava als joves a respondre una enquesta 
sobre el món laboral, fer-se fotos amb el lema 
#JOVULLSER, inventar memes i participar en un 
sorteig.
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PROGRAMA INCYDE
PLAN OPERATIVO EMPLEO JUVENIL (POEJ)   
PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO 
2018

La Fundació Incyde (Fundación Instituto Cameral 
para la Creación y Desarrollo de la Empresa), segons 
decisió de la comissió europea, té aprovat un projec-
te dins el Programa Operativo de Empleo Juvenil pel 
període 2016-2018. L’objectiu del projecte és formar 
i assessorar a persones que tenen un projecte em-
presarial i que volen crear la seva pròpia empresa. 
El programa està finançat pel Fons Social Europeu 
(finançament del 91,8% del pressupost elegible). 
La Cambra de Lleida és l’organisme beneficiari de 
l’ajuda i per tant l’entitat que gestionarà el projecte. 

El programa pretén:

• Oferir un acompanyament individualitzat a 
persones que vulguin posar en marxa una ac-
tivitat empresarial que inclogui des de la defini-
ció de la idea de negoci fins a la posada en marxa 
i primers passos de l’empresa.

• Facilitar la incorporació de persones joves al 
mercat laboral mitjançant la creació de les se-
ves empreses.

• Crear un ecosistema de suport a les persones 
emprenedores interdisciplinar i amb presència 
a tot el territori català.

• Millorar els serveis d’atenció a les persones em-
prenedores oferts per les Cambres de Comerç 
mitjançant l‘apoderament del personal tècnic 
i la creació d’espais d’intercanvi i de creació 
de coneixement.

• Impulsar accions especialitzades per oferir un 
suport especialitzat a col·lectius que fins a la 
data no han estat propers a les cambres de co-
merç, com per exemple l’economia social.

El públic objectiu són joves beneficiaris del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil que tinguin una idea de 
negoci per posar en marxa una empresa. 

Aquest any el programa formatiu ha estat dedicat a 
joves amb estudis en el sector de la imatge personal 
que volguessin obrir el seu propi negoci. El progra-
ma s’estructura en diverses fases:

• FASE 1: Promoció de l’emprenedoria: ses-
sions obertes (2h) de sensibilització i promo-
ció de l’emprenedoria destinades a joves.

• FASE 2: Capacitació. Identificació de 15 joves 
amb una idea de negoci i formació grupal de 
30h de durada sobre aspectes relacionats amb 
la creació d’empreses.

 
• FASE 3: Apoderament individual. 10h de 

millora de les competències professionals 
necessàries per posar en marxa una empresa.

• FASE 4: Experiència en context real. 8h de 
pràctiques en empreses de recent creació per 
tal d’identificar factors clau d’èxit. 

• FASE 5: Acompanyament a la posada en 
marxa. Acompanyament expert per a la posa-
da en marxa del projecte empresarial: tràmits, etc. 

En aquest 2019 s’ha realitzat l’acompanyament i 
s’han inserit 6 joves dels 16 participants.
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COMPETITIVITAT

RITME ECONÒMIC
Donada la falta d’informació econòmica existent en 
les terres de Lleida, l’any 2007 es va creure opor-
tú endegar una iniciativa conjunta entre l’Institut 
d’Estadística de Catalunya i les Cambres de Comerç 
de Lleida i Tàrrega, que té com a objectiu analitzar 
la conjuntura econòmica de Lleida, mitjançant una 
publicació inicialment semestral i actualment tri-
mestral: el Ritme Econòmic.

Així doncs, el Ritme Econòmic neix per aportar a 
tota la societat lleidatana, especialment als empre-
saris i agents econòmics, un major coneixement del 
marc econòmic actual, i permet tanmateix,  exem-
plar a exemplar, observar l’evolució de les variables, 
i per tant el seguiment dels diferents paràmetres.

En el document Ritme Econòmic es pot trobar la 
tendència seguida per les empreses en el trimes-
tre estudiat, així com les expectatives previstes 
pel següent trimestre per part dels agents econò-
mics enquestats. D’altra banda, en cada publicació 
s’inclouen aspectes d’actualitat per l’economia llei-
datana i comparatius amb altres períodes de temps 
o altres territoris de l’Estat Espanyol.

L’informe s’ha estructurat de manera clara i entene-
dora; estructura que es segueix cada trimestre per 

 

Total
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Indústria
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Construcció
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Comerç
   Marxa actual

   Marxa perspectives 

Serveis
   Marxa actual

   Marxa perspectives 

A l’alça

19,1
17,3

18,6
 18,0

25,5
18,8

25,3
12,4

15,5
18,8

Estable

69,4
66,8

62,8
65,1

60,4
65,4

60,9
67,4

78,4
67,7

tal d’ajudar al lector en la seva comprensió. Dividim 
la informació en cinc grans blocs:

· Valoració del trimestre estudiat. 
· Expectatives pel proper trimestre.
· Comparativa amb altres anys. 
· Comparativa amb Catalunya.
· Evolució.

Dins aquests blocs trobem les explicacions referents 
als mateixos, complementades amb gràfics i taules, 
intentant aconseguir una lectura àgil i entenedora. 
Altrament també es destaca el més interessant mi-
tjançant titulars explicatius.

L’enquesta valora l’economia analitzant-la per sec-
tors: indústria, construcció, comerç a l’engròs i al 
detall, i resta de serveis. Els temes industrials, per 
aconseguir una informació més acurada, també es 
presenten dividint la informació per subsectors, en 
aquest apartat trobem: indústria alimentària, indús-
tria tèxtil, indústria del metall, extractives i trans-
port, i indústria de la fusta, paper i altres. 

El Ritme Econòmic, en definitiva, vol ésser una eina útil, 
que de manera gràfica i textual, reculli els fets i esdeve-
niments més importants del nostre entorn econòmic.

PRINCIPALS INDICADORS DE CLIMA EMPRESARIAL. 
LLEIDA. 4RT TRIMESTRE DE 2019.
MARXA DEL NEGOCI PER SECTOR D’ACTIVITAT.

A la baixa

11,5
15,9

18,5
16,9

14,0
15,9

13,8
20,3

6,2
13,5

Saldo

7,6
1,4

0,1
1,1

11,5
2,9

11,5
-7,9

9,3
5,2

Valoració del quart trimes-
tre de 2019

• La marxa del negoci ha estat 
positiva per tots els sectors 
d’activitat. Les expectatives 
pel proper trimestre han es-
tat positives per a tots els 
sectors d’activitat excepte 
pel sector comerç.

•  Els empresaris lleidatans 
constaten un acabament de 
l’any amb un predomini de 
l’estabilitat en tots els sec-
tors.
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EVOLUCIÓ DE LA MARXA DEL NEGOCI PER SECTOR 
D’ACTIVITAT. 
LLEIDA. 4RT TRIMESTRE DE 2019.

Indústria Construcció Comerç Serveis

A l’alça Estable A la baixa

 

Alimentació, begudes i tabac
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Tèxtil, confecció, cuir i calçat
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Indústries de la fusta i el suro, paper i arts gràfiques
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Indústries químiques, cautxú i altres productes 
minerals no metàl·lics
   Marxa actual

   Marxa perspectives 

Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics
   Marxa actual

   Marxa perspectives 

Fabricació de maquinària i equips mecànics, elèctrics 
i de productes informàtics, electrònics i òptics
   Marxa actual

   Marxa perspectives

Altres indústries
   Marxa actual

   Marxa perspectives

A l’alça

10,3
9,1

34,8
34,8

6,9
0,0

10,6
6,5

64,7
53,7

44,1
44,1

39,6
62,2

Estable

65,1
75,7

65,2
47,6

74,2
82,0

81,4
70,8

11,1
22,1

23,5
23,5

60,4
37,8

PRINCIPALS INDICADORS DE CLIMA EMPRESARIAL. LLEIDA.  
4RT TRIMESTRE DE 2019.
MARXA DEL NEGOCI PER BRANQUES D’ACTIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL

A la baixa

24,6
15,2

0,0
17,6

18,9
18,0

8,1
22,7

24,2
24,2

32,4
32,4

0,0
0,0

Saldo

-14,2
-6,0

34,8
17,1

-12,1
-18,0

2,5
-16,1

40,5
29,4

11,7
11,7

39,6
62,2

• La indústria metal·lúrgica i de fabricació de pro-
ductes  metàl·lics és la branca d’activitat amb 
una marxa del negoci més destacada tant pel 
que fa a la marxa actual com per les expectatives.

• Les dades més negatives respecte la marxa del 
negoci són pel sector de l’alimentació, begu-
des i tabac seguit de les Indústries de la fusta i el 
suro, paper i arts gràfiques.
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Marxa del Negoci
Expectatives
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Indústria
   Evolució respecte del trimestre anterior

   Expectatives 

Construcció
   Evolució respecte del trimestre anterior

   Expectatives 

Comerç
   Evolució respecte del trimestre anterior

   Expectatives 

Serveis*
   Evolució respecte del trimestre anterior

   Expectatives 

Lleida

0,1
1,1

11,5
2,9

11,5
-7,9

9,3
5,2

Catalunya

2,1
1,0

17,1
11,8

3,0
-3,7

12,5
6,7

*Nota: Les dades per Catalunya no inclouen el sector hoteler. En l’enquesta de Clima empresarial de 
Catalunya es troba desagregat.

PRINCIPALS INDICADORS DE CLIMA EMPRESARIAL. 
LLEIDA. 4RT TRIMESTRE DE 2019.
MARXA DEL NEGOCI PER SECTOR D’ACTIVITAT COMPARATIU
AMB CATALUNYA

• Les dades sobre l’evolució de la 
marxa del negoci són més po-
sitives per les empreses Cata-
lanes respecte les lleidatanes 
en tots els sectors d’activitat 
menys en el comerç. El sector 
comerç és l’únic que mostra 
unes expectatives negati-
ves per al proper trimestre 
de l’any tant a Lleida com a 
Catalunya.
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Té per objectiu millorar la competitivitat del petit 
comerç. Està cofinançat pel Fons de Desenvolupa-
ment Regional FEDER de la Unió Europea i per la 
Direcció General de Comerç Interior del Ministeri 
d’Economia, Industria i Competitivitat.

Va dirigit principalment a autònoms i pimes del 
sector comercial minorista (epígrafs d’activitat del 
CNAE-2009, Grup 47) i a emprenedors.
Línies d’actuació:

• Innovació, millora de la competitivitat, adaptació 
a las noves fórmules comercials i hàbits de con-
sum de les pimes del sector comerç.

• Dinamització de zones i/o subsectors comercials.

• Millora de la competitivitat dels equipaments co-
mercials en zones de gran afluència turística o 
àrees amb llibertat d’obertura.

• Promoció del turisme de compres.

• Impuls del Comerç Electrònic.

Principals accions:

• Diagnòstics per millorar la gestió de l’establiment 
comercial.

• Accions divulgatives i de capacitació dirigides a 
comerciants i emprenedors.

• Dinamització de les vendes en zones comercials.

• Ajuda per la modernització i revitalització comer-

cial d’àrees comercials urbanes i d’equipaments 
comercials ubicats en Zones de Gran Afluència 
Turística o municipis en llibertat d’obertura.

La convocatòria es va publicar el maig de 2019.

El Pla Integral de Suport a la competitivitat del Co-
merç Minorista es divideix en accions de suport 
individual a les empreses i accions de sensibilit-
zació.

1. Accions de suport a empreses

Assessorament a la PIME – Diagnòstic Indivi-
dualitzat. En aquesta fase es realitza un diagnòs-
tic assistit en matèria d’innovació, que permet 
conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa, 
en el seu entorn econòmic i de mercat.

Aquest any 2019 s’han realitzat 32 diagnosis a 
comerços, dels quals 5 a Lleida, 6 a Mollerussa, 
10 a Solsona, 4 a Algerri, 4 a La Seu d’Urgell, 1 a 
Alfarràs, 1 a la Fuliola i 1 a Tremp.

2. Accions de sensibilització i promoció

Els plans de suport són reforçats per un con-
junt d’accions de sensibilització, comunicació, 
difusió i foment de la millora de la competitivi-
tat de les pimes del sector comerç.

A Tremp es va realitzar una jornada divulgativa el 
12 de juny, sota el títol eines per incrementar la 
rendibilitat del teu negoci comercial.

PLA INTEGRAL DE SUPORT 
A LA COMPETITIVITAT DEL 
COMERÇ MINORISTA
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FORMACIÓ ESPECÍFICA 
PER A COMERCIANTS A 
BALAGUER
Els dies 2, 3, 4, 5 i 6 de desembre sota el títol “Visual 
merchandising” la Cambra de Comerç de Lleida, 
amb la seva delegació a Balaguer i juntament amb 
l’associació de comerciants de la localitat, organit-

zaren una formació específica per als comerciants.
Al curs va reunir 15 comerciants de diferents sec-
tors (moda, mobiliari, cosmètica, electrodomèstics, 
alimentació, regals i llibreria).

A través d’aquesta formació els alumnes van adqui-
rir les eines, habilitats i coneixements fonamentals 
per tal d’implementar campanyes comercials i de 
producte alineades a la marca del punt de venda.

Aprendre a desenvolupar tècniques d’exposició, 
col·locació i presentació de producte, de disseny 
d’espais comercials i d’implantació de col·leccions 
d’acord amb la identitat de marca.

Conèixer i desenvolupar tècniques psicològiques 

que impactin sobre el visitant de les botigues fí-
siques per harmonitzar l’espai de venda i conver-
tir-lo en un espai multi sensorial enfocat a la part 
experimental de l’acte de compra.

Aprendre a gestionar elements fonamentals de 
l’animació del punt de venda en accions globals de 
visual-marxandatge i d’Aparadorisme en qualsevol 
tipologia de negoci i enfocar els recursos en base a 
la rendibilitat del punt de venda.
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PROGRAMA DE 
COMPETITIVITAT 
TURÍSTICA 2019
Programa cofinançat per La Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de Lleida, i pel Fons Europeu de Des-
envolupament Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Té per objectiu principal contribuir a la millora de 
la competitivitat de les empreses turístiques, mit-
jançant la realització de Diagnòstics individualit-
zats i informes de recomanacions de millora, a fi 
d’impulsar l’adopció, per part dels mateixos de me-
todologies i solucions que permetin millorar la seva 
situació competitiva.

Destinat a pimes o empreses autònomes de la 
demarcació territorial de la Cambra de Comerç 
de Lleida que estiguin donades d’alta a l’IAE, sen-
se perjudici al ple respecte al que es disposa pels 
Reglaments o Directives comunitàries especials es-
tablertes en el marc del Tractat Constitutiu de la 
comunitat europea. 

La convocatòria es va publicar el maig de 2019.

El Programa de Competitivitat Turística 2019 es 
divideix en dues fases, accions de suport indivi-
dual a les empreses per aquest any 2019, i accions 
d’implementació d’aquestes accions de millora en 
la fase 2 pel proper any 2020.

Aquest any 2019 s’han realitzat 9 diagnosis a em-
preses del sector turístic, tant de l’hoteleria com de 
restauració i serveis al turisme de Lleida, Tremp i a 
Solsona.

1. Accions de suport a empreses
Assessorament a la PIME – Diagnòstic Indivi-
dualitzat. En aquesta fase es realitza un diagnòs-
tic assistit en matèria d’innovació, que permet 
conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa, 
en el seu entorn econòmic i de mercat.

PROGRAMES DE SUPORT 
A LA INNOVACIÓ
INNOCÁMARAS
El Programa InnoCámaras té per objectiu la incor-
poració de la innovació, com a eina competitiva 
clau en l’estratègia de les PIME espanyoles. Per a 
això, impulsarà l’adopció, per part d’aquestes, de 
metodologies que permetin incorporar la innovació 
de manera sistemàtica a la seva activitat habitual.

Es caracteritza per la seva orientació cap a les de-
mandes específiques de les PIME espanyoles, mit-
jançant el desenvolupament d’una metodologia 
mixta de diagnòstic, recolzament en el procés inno-
vador i difusió del coneixement.

L’InnoCámaras es divideix en accions de suport in-
dividual a les empreses i accions de sensibilització.

1. Accions de suport a empreses

•Fase I: Assessorament a la PIME – Diagnòstic 
Individualitzat
En aquesta fase es realitza un diagnòstic assistit 
en matèria d’innovació, que permet conèixer el 
nivell de competitivitat de l’empresa, en el seu 
entorn econòmic i de mercat. Aquesta fase és 
totalment gratuïta per l’empresa ja que està fi-
nançada per la Cambra de Comerç i el Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional.

•Fase II: Pla Individual d’Implantació de Solu-
cions Innovadores
Incorporació de solucions i mètodes de gestió 
de la innovació derivats de les recomanacions 
efectuades en el diagnòstic. Aquesta fase està 
prefinançada i cofinançada per les empreses be-
neficiàries. En aquesta fase es financen les des-
peses directes dels serveis i inversions associats 
al desenvolupament del Pla. Les despeses deri-
vades de la implantació estan finançades al 40% 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, 
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TIC CÁMARAS

El programa TIC Cámaras serveix per dotar d’ajuts 
a les empreses participants, per portar a terme pro-
jectes TIC de millora de la competitivitat. Els projec-
tes a portar a terme són identificats per un diagnòs-
tic TIC inclòs al programa.

La dotació pressupostària assignada al programa 
per aquest darrer any 2019 va ser de 90.742,96€ i 
es varen poder beneficiar 11 empreses de la nos-
tra demarcació.

18- Soluciones de Realidad Virtual para el diseño 
de producto

19- Solución para poner en marcha un plan de vi-
gilancia e inteligencia competitiva adaptado 
a las necesidades de la empresa

20- Solución de business analytics que permita 
analizar de forma visual, en cuadros de 
mando personalizados, la información de la 
empresa

21- Solución para poner en marcha un sistema 
de centralita virtual basado en VoIP

22- Solución para poner en marcha una red WiFi 
para clientes

23- Solución Revenue Management
24- Soluciones Menú Engineering
25- Solución Channel Manager

Comercio Electrónico

26- Soluciones de comercio electrónico
27- Incorporación a plataformas de comercio 

electrónico de terceros
28- Soluciones avanzadas para comercio 

electrónico

Marketing Digital

29- Incorporación de establecimientos y servi-
cios turísticos en las principales centrales de 
reservas

30- Desarrollo de material promocional audiovi-
sual para uso en Internet

31- Presencia web a través de página propia
32- Analítica web
33- Dinamización de redes sociales
34- Servicio de promoción online mediante 

sistema de pago (SEM)
35- Soluciones de e-mail marketing
36- Sistemas de monitorización y gestión de la 

reputación digital
37- Elaboración de catálogos digitales
38- Desarrollo de aplicaciones móviles
39- Solución para implantar un sistema WiFi 

tracking
40- Solución para realizar acciones de marketing 

basadas en dispositivos móviles
41- Soluciones IoT para control y optimización 

de puntos de venta

amb un màxim d’ajut de 2800€, i una despesa 
elegible de 7000€. Aquest any 2019 s’han realit-
zat 10 diagnosis a empreses, de les quals 9 han 
implementat una solució innovadora a través del 
cofinançament del programa.

2. Accions de sensibilització i promoció

Els plans de suport són reforçats per un conjunt 
d’accions de sensibilització, comunicació, difusió 
i foment de l’execució de projectes d’innovació.

Els projectes TIC que entren al programa són 
aquests:

Competitividad y Productividad

1- Soluciones de gestión de cobros y pagos
2- Soluciones de contabilidad
3- Gestión de clientes (CRM)
4- Gestión integral (ERP)
5- Herramientas colaborativas
6- Soluciones de gestión específica de actividad 

hotelera
7- Soluciones de TPV para comercio
8- Soluciones de TPV para hostelería
9- Prestación de servicios a través de dispositi-

vos táctiles
10- Sistemas de fidelización
11- Señalética digital en espacios físicos
12- Sistema de gestión logística y/o flotas
13- Solución de gestión de la trazabilidad  

agroalimentaria
14- Gestión de Existencias y pedidos de almacén
15- Soluciones IoT para control y monitorización 

de procesos empresariales
16- Solución de captura y consulta de datos de 

campo
17- Sistema de prototipo rápido, basado en una 

herramienta de diseño asistido y apoyado en 
elementos hardware de impresión 3D
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CCI PIRINEUS MED
Cooperació transfronterera: Cambres de 
Comerç dels Pirineus Mediterrani.

L’any 2019 ha estat l’últim any del projecte CCI Pi-
rineusMed participat per les Cambres de Comerç 
d’Andorra, Girona, Lleida i Pyréenes Orientales, què 
ha tingut com a objectiu impulsar i desenvolupar la 
cooperació econòmica i els fluxos comercials dins 
de l’espai transfronterer a través del desenvolupa-
ment d’eines i nous models empresarials, mètodes 

Entre les accions desenvolupades es troba la 
creació d’una xarxa de tècnics especialistes 
transfronterers, l’organització d’esdeveniments 
internacionals i la creació d’una eina de mo-
bilitat a través de l’APP, Road Trip, i del Club 
d’Empresaris transfronterers. Totes les accions 
han tingut un mateix esperit, reunir empreses 
i especialistes de tot el territori transfronterer 
amb la missió de reduir l’efecte barrera i esta-
blir espais comuns, sumant valor afegit i noves 

potencialitats per a totes les empreses.

Les activitats organitzades en el marc de la ini-
ciativa han comptat amb més de 1.750 assis-
tents, que han establert més de 1.400 contactes 
comercials, molts dels quals s’han convertit en 
acords comercials. També s’han resolt més de 
130 consultes i s’han realitzat més de 50 acom-
panyaments empresarials vinculats al creixe-
ment i a l’emprenedoria.

INTERREG

i iniciatives que permetin el desenvolupament inter-
nacional amb aliances estratègiques. Aquest projec-
te està finançat per l’Interreg POCTEFA, Fons Feder.
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GIRONA & PO: MISSIÓ INVERSA 
“PYRENEES MEDITERRANEAN WINE TRIP”

Del 8 al 12 d’abril es realitza una missió inversa on 
es convoca a les empreses, agrupacions i organit-
zacions interprofessionals del sector del vi a parti-
cipar en una missió comercial inversa de compra-
dors i distribuïdors procedents dels Estats Units i 
Alemanya.

Han participat 9 compradors i distribuïdors d’Estats 
Units i 6 compradors i distribuïdors d’Alemanya 
amb interès en ampliar la seva cartera de productes 
catalans i francesos.

els seus productes i les seves marques als profes-
sionals que conformen la missió. En aquest cas han 
participat 13 cellers de la zona de la DO Empordà, 
5 cellers de la DO Costers de Segre i 29 cellers de 
la DO Rosselló.

Les presentacions dels productes es van realitzar al 
llarg de la missió, concretament a la zona de Girona 
i a la zona de Pirineus Orientals, mitjançant reunions 
B2B durant les jornades de treball i mitjançant visi-
tes in situ als cellers o instal·lacions d’algunes de les 
empreses participants.

La Missió Inversa possibilita a les empreses i agru-
pacions participants a presentar de manera directa 
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LLEIDA: BUSINESS SECRET DAY

Les jornades del Club d’Empresaris Transfronterers 
(CET), Business Secret Day, van celebrar la seva sego-
na edició el dia 13 de març del 2019 al Palau de Con-
gressos La Llotja de Lleida, amb la participació de 263 
empresaris i professionals de l’àrea transfronterera. 

El Business Secret Day, una jornada de capacitació 
i dinamització de les empreses del CET, va generar 
un espai de reflexió i trobada empresarial, promo-
cionant el networking entre els participants. 

L’objectiu de l’acció ha estat augmentar la inter-
nacionalització i la innovació de les empreses de 
l’àrea transfronterera, coneixent el cas de models 
de negoci exitosos. Aquests exemples varen ser 
presentats per part de professionals de diverses 

empreses reconegudes i altres startups en expan-
sió com Booking, Peetons Studio, Deliberry, Qatar 
Airways i BeRepublic. 

Aquests experts, amb una visió pràctica, han aportat 
coneixements, exemples reals i eines  a aplicar per 
esdevenir empreses capdavanteres. Cada ponència, 
es va focalitzar en un aspecte específic, treballant 
l’emprenedoria, la innovació, l’excel·lència, la crea-
tivitat i la disrupció, conceptes clau a potenciar per 
les empreses del territori. 

També és objectiu de les activitats del Club, el pro-
mocionar el networking entre empreses i professio-
nals, aspecte que es va fomentar durant les pauses 
de les ponències tècniques.
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CCI PIRINEUS MED II
Després de l’execució i finalització del projecte de 
CCI PirineusMed, aprovat en la primera convoca-
tòria l’Interreg POCTEFA (2014-2020), amb uns re-
sultats exitosos, la Cambra Occitanie Pyrénées-Mé-
diterranée es suma a la iniciativa ampliant la zona 
d’actuació, amb la incorporació dels departaments 
de l’Ariège i Haute Garonne, i equilibrant el consorci.

Amb aquest nou consorci format per les Cambres 
de Comerç d’Andorra, Girona, Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, Pyrénées Orientales i Lleida, com a 
líder, neix un nou projecte que sota el nom CCI Piri-
neusMed II té com a objectiu impulsar la coopera-
ció econòmica i els fluxos comercials dins de l’espai 
transfronterer, entre Catalunya, França i Andorra.

CCI PirineusMed II va adreçat a pimes, microem-
preses i autònoms,  amb la finalitat d’augmentar la 
seva competitivitat, internacionalització i professio-
nalització, dinamitzant així l’activitat i els contactes 
comercials entre el teixit empresarial transfronterer.

La iniciativa que finalitzarà al maig de 2022 compta 
amb un pressupost de 1.075.486 euros, d’aquests, 
el 65%, està cofinançat pel fons FEDER mitjançant 
la seva programació en la tercera convocatòria del 
programa Interreg POCTEFA (2014-2018), que té 

com a objectiu reduir la disparitat existent entre les 
regions en termes de desenvolupament econòmic 
i social, per aconseguir una Europa unida, cohesio-
nada i sostenible. El programa Interreg POCTEFA 
pretén ajudar, en aquest cas, a crear un espai de 
creixement econòmic i social a l’àrea transfrontere-
ra Catalunya-França-Andorra.

CCI PirineusMed II té com a línies d’acció: crear una 
xarxa de tècnics transfronterers que assessorin i 
acompanyin a les empreses en el seu creixement 
empresarial, donar suport a projectes rurals, orga-
nitzar esdeveniments internacionals i impulsar ei-
nes de mobilitat com la APP i el Club d’Empresaris 
Transfronterers, per tal d’aportar valor afegit i noves 
potencialitats a les empreses del territori. A més a 
més, es volen fomentar les xarxes entre el territori 
i altres indrets transfronterers, alhora que estudiar 
en profunditat el territori i els seus agents.

CCI PirineusMed II és un projecte de / un project de:
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INTERNACIONAL

MISSIONS INVERSES
MISSIÓ COMERCIAL INVERSA DE XINA:  
XI INTERNATIONAL WINE BUSINESS 

MEETINGS

Data de realització: Del 4 al 9 de març de 2019

La Cambra de Comerç de Lleida va dissenyar un 
programa de jornades, reunions de negocis i visites 
amb importadors de vi de Xina.

Justificació del mercat

Tot i que el sector del vi a la Xina continua tenint 
una dimensió reduïda en termes relatius, ofereix un 
alt potencial de creixement gràcies al desenvolupa-
ment de les classes mitges, l’augment de la renta 
per càpita, el procés d’urbanització i la creixent so-
fisticació en els patrons de consum.

En aquest sentit, tot i que el consum per càpita se-
gueix sent molt baix (1,9 litres), segons l’informe 
“Panorama actual y perspectivas del sector vitiviní-
cola 2017” publicat per EAE Business School, Xina 
es consolida en el primer lloc a nivell mundial en 
consum de vi amb 48,2 milions d’hectolitres, xifra 

PROMOCIÓ EXTERIOR
En aquesta àrea de treball, la Cambra de Comerç de 
Lleida, mitjançant l’organització de diferents tipus 
de trobades empresarials, facilita que les empreses 
exportadores de Lleida puguin conèixer de forma 
més directa, els importadors potencials dels seus 
productes a través de les Missions Inverses, Interna-
tional Wine Business Meetings.

Un dels principals objectius de la Cambra de Comerç 
de Lleida és potenciar la internacionalització de les 
empreses lleidatanes. Amb aquesta voluntat, posem 
a disposició de l’empresariat un ampli ventall d’eines 
que facilitin al màxim el seu procés d’expansió, tant 
pel que fa a la potenciació de les exportacions com 

als projectes d’implantació i inversió a l’exterior.

Aquest any 2019 la Cambra de Lleida ha realitzat 
dues Missions Comercial Inverses, una convidant 
importadors de vins de Tailàndia i Vietnam i l’altra 
de Xina.

Complementàriament, s’ha donat informació de 
les activitats de promoció internacional que han 
realitzat la resta de Cambres de Comerç Catala-
nes, a través del canal comú www.paicambres.org, 
facilitant d’aquesta manera que les nostres empre-
ses poguessin participar en aquelles accions que 
els puguin interessar.

que s’estima que creixerà a un ritme del 5% anual 
fins l’any 2021. 

Les importacions de vi del mercat xinès van assolir 
l’any 2017 els 2.797 bilions de dòlars, amb un 
increment del 18% respecte l’any anterior. Pel que fa 
al volum, aquest va créixer un 15%, fet que denota que 
el valor per litre de vi importat també està creixent.

Un altre aspecte important és la confirmació del 
canvi de tendència que es va produir l’any 2008. Fins 
aquella data la majoria de les importacions de vi es 
produïen a granel, mentre que actualment més del 
75% del vi importat és embotellat.

Actualment França continua liderant el mercat 
amb una quota del 39,5%, tot i que en el darrer any 
ha perdut gairebé un 3% del mercat. Per darrera, 
Austràlia (26%), Xile (11,8%) i Espanya (6,9%) estan 
incrementant el seu pes específic.

En els darrers temps s’estan detectant una sèrie 
de canvis en el sector que obren noves oportuni-
tats per als vins espanyols. D’una banda, tot i que 
tradicionalment el consum de vi importat s’ha con-
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centrat en les regions costeres de l’est de la Xina 
(Shanghai, Pequin, Canton i Shenzen), actualment 
s’està observant un creixement molt important 
en altres zones com Chengdu, Hangzhou, Foshan, 
Nanjin o Xiamen. A la vegada s’està produint una 

professionalització dels canals de distribució, una 
reducció dels marges, i una diversificació de pro-
ductes (creixent les vendes de vins blancs i escu-
mosos), factors que fan de Xina un mercat d’alt 
interès.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge, 3 de març
17.30 h.  
 

19.30 h.

Dilluns, 4 de març
09.00 h. 

10.45 h.

11.15 h. 
 

14.00 h. 

15.30 h.

Reunió tècnica amb els organitzadors de 
l’esdeveniment (presentació de l’equip i 
revisió del programa).

Sopar

19.15 h.

19.30 h.

19.45 h.

20.15 h.

21.45 h.

Transfer des de l’Hotel Finca Prats al Pa-
lau de Margalef.

Acte de benvinguda al 
XI International Wine Business 
Meetings. Palau de Margalef.
·Sr. Joan Simó, president de la Cambra 
de Comerç de Lleida.
·Sr. Xoán Elorduy, cap del Servei de Vi-
ticultura, Enologia i Ampelografia de 
l’INCAVI.
·Representant de la Diputació de Lleida
·Sra. Taowen Xue, directora d’Acció a 
Shanghai.

Presentació: “El sector vitícola català”. Sr. 
Marc Oliveras, cap de l’Area de Coneixe-
ment i estratègia,  per part de PRODECA.

Còctel - sopar de benvinguda.

Transfer a l’Hotel

B2B, reunions entre els representants 
dels cellers i els importadors xinesos.

Coffee break.

B2B, reunions entre els representants 
dels cellers i els importadors xinesos.

Dinar - networking.

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directament 
entre cellers i importadors.
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Dimecres, 6 de març
Tot el dia

18.30 h.

Dijous, 7 de març
Tot el dia

Divendres, 8 de març
Vols de tornada a Xina.

EMPRESES EXPORTADORES PARTICIPANTS 

EDETARIA

VINS GRAU, S.L.

COSTERS DEL SIÓ

CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

MAS DOIX

RECAREDO

COAST TO COAST WINES

CELLER LAGRAVERA

BODEGAS CONCAVINS, S.A.

CLOS PONS

ALTAVINS VITICULTORS / LA CONRERIA

CASTELL DEL REMEI

BODEGA PAGO DE AYLÉS (ABRERA, S.A.)

ARRIEZU VINEYARDS, S.L.U.

BODEGAS MOCEN

BODEGAS BOCOPA

ALTA ALELLA

CELLER BATEA

UNIÓ ORIGEN SCCL

DE MÜLLER

WINEX FOOD

EMPORDALIA

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A.

BODEGAS ESTEBAN MARTÍN

CARVIRESA CELLERS

BODEGAS VINÍCOLA REAL

Empresa Denominació d’Origen

Dimarts, 5 de març
9.00 h.

10.45 h.

11.15 h.

14.00 h.

15.30 h. 

B2B, reunions entre els representants 
dels cellers i els importadors xinesos. 

Coffee break.

B2B, reunions entre els representants 
dels cellers i els importadors xinesos.

Dinar - networking.

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directament 
entre cellers i importadors. 

Visites privades dels importadors als 
cellers participants concertades durant 
els B2B.

Trasllat des de l’Hotel a Barcelona.

Terra Alta

Pla de Bages, Catalunya, Cava

Costers del Segre

Cava, Penedès, Catalunya, Conca de Barberà

Priorat

Cava, Penedès

 Priorat, Terra Alta, Penedés, Empordà

Costers del Segre

Catalunya / Conca de Barberà

Costers del Segre

Terra Alta

Costers del Segre / Conca de Barberà

Cariñena, Calatayud, Bullas, Albariño

Rueda / Rioja

Rueda / Castilla y León

Alicante

Alella

Terra Alta

Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, Catalunya

Tarragona, Priorat

Almansa, Castilla, Navarra, Cava

Empordà

Cariñena

Cariñena

Costers del Segre

Rioja

Visites privades dels importadors als 
cellers participants concertades durant 
els B2B.
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Empreses importadores participants:

· Jointek Fine Wines Company Ltd (Importador / 
distribuïdor / retail / horeca)
Aquesta empresa va ser fundada l’any 1988 per de-
dicar-se a la distribució a la Xina d’espirituosos de 
marques de renom com Martell, Remy, Hennessy 
and Chivas Regal etc. Des de 1996 en endavant 
va posar el seu focus en la importació i distribució 
de vins tant al canal on trade com off trade i ac-
tualment és una empresa reconeguda en el sector 
tant a la Xina continental com també a Hong Kong 
i Macau.

La xarxa de vendes de Jointek cobreix tots els ca-
nals possibles en 33 províncies de la Xina conti-
nental, així com també a Macau i Hong Kong, amb 
més de 160 botigues i més de 200 subdistribuïdors. 
El seu perfil de clients va des d’hotels (Shangri-La 
Hotel, Sofitel Hotel, Four Seasons Hotel, Park Hyatt 

Hotel, JW Marriott Hotel . . .), restaurants d’alt ni-
vell d’estil xinès i occidental, clubs privats, “mega 
stores” i supermercats ( Guangzhou Friendship 
Department Store Group, Wangfujing Department 
Store, SAM ‘s Club hypermarket, AEON Supermar-
ket, CR Vangnard Chain Store, Wal-Mart Supermar-
ket, ParknShop Supermarket, Century Supermark, 
Lotus hypermarket, Auchan Supermarket . . . .) i en 
plataformes de comerç electrònic com TMall. com, 
JD.Com, Suning.com, Jointek.com, Wshop .. . A més, 
té 5 botigues pròpies, un restaurant, una acadèmia 
de vi i el club “Jointek VIP Club” amb més de 50.000 
membres. La distribució de les seves vendes per 
canals és la següent: 51% en supermercats, 30% a 
distribuïdors, 13% en hotels i restaurants, i la resta 
repartit a parts iguals entre detallistes, centres co-
mercials, comerç electrònic i vendes privades.

 En l’actualitat el catàleg de Jointek inclou multitud de 
referències de més de 200 cellers de 8 països.

· Xiamen Fond Wine Imp & Exp Co. Ltd.
(importador)

 Empresa fundada el 2007 que es dedica a la 
importació de vins i licors de gamma mitjana 
i alta. Situada a la regió de Fujian té un total de 
tres sucursals des de les quals arriba a més de 

100 botigues i més de 300 distribuïdors a tot el 
país. Al seu torn, també té 3 botigues pròpies, així 
com té presència a Tmall, Taobao i Jiuxian. Les 
seves vendes actuals es reparteixen de la següent 
manera: un 80% a distribuïdors, un 15% a través de 
comerç electrònic i un 5% de vendes directes.

Entrevista entre empresa importadora i exportadora.
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 Amb un volum d’importació de 2 milions 
d’ampolles anuals, actualment distribueix referèn-
cies de França, Espanya, Xile, Argentina, Austràlia i 
Sud-àfrica.

 Aquesta empresa és molt activa en activitats de 
promoció, des de l’habitual participació en fires, 
l’esponsorització de multitud d’esdeveniments es-
portius i la formació a professionals i aficionats a 
través de tenir la representació per oferir la forma-
ció d’WSET.

 El representant de l’empresa que va assistir a la 
missió va ser la seva General Manager.

· COFCO - WOMAI (importador, distribuïdor i 
detallista)

 Fundada el 1949, COFCO és l’empresa líder a la 
Xina en l’àmbit del “Food processing” i té una 
xarxa de distribució formada per 2,3 milions de 
punts de venda en 952 ciutats grans i petites, i en 
més de 10.000 pobles. A més, té també presència 
internacional.

 Una de les empreses del grup és COFCO Wines 
and Spirits, que com el seu nom indica està espe-
cialitzada amb la importació de vi, espirituosos, i 

vi d’arròs. A més de la seva àmplia gamma de vins 
importats, COFCO té marques pròpies i és propie-
tària de 14 cellers (una de les quals Château de 
Viaud - França).

 L’any 2009 COFCO va fundar Womai.com, un por-
tal retail especialitzat en alimentació que actual-
ment és líder al país i des del qual també comer-
cialitzen vi.

 
 En l’actualitat aquesta empresa importa al voltant 
de 1,5 milions d’ampolles que a més de vendre a 
través de www.womai.com també es comercialit-
zen a subdistribuïdores, canal Horeca i les seves 
pròpies botigues.

 
 Els representants de l’empresa en aquest esdeve-
niment van ser el General Manager de la Divisió de 
Vins i Licors d’importació i un Sènior Purchasing 
Manager de vi.

· Lefou Wines 
(Importador / distribuïdor / detallista)

 Empresa fundada el 2008 i ubicada a Guangdong 
que es dedica exclusivament a la importació i dis-
tribució de vi. Després de 10 anys al mercat es 
tracta ja d’una empresa consolidada que l’any pas-

Entrevistes entre empreses importadores i exportadores.
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sat va importar gairebé 1,1 milions d’ampolles de 
vins de totes les gammes.

 El 70% de les vendes les porta a terme a distribuï-
dors, un 10% a detallistes i el 20% restant a parts 
iguals entre department stores, hotels i restau-
rants, supermercats i vendes privades.

 Actualment el seu porfoli inclou unes 225 re-
ferències sobretot de França i Xile, i en menor 
mesura també d’Espanya, Itàlia, Austràlia, Sud-
àfrica i Argentina.

· Fujian Weida Wine Co., Ltd. (Importador / 
distribuïdor)

 Aquesta empresa va ser fundada el 1998 per dedi-
car-se a la importació i distribució de vins i licors. 
Localitzada a la zona franca de Xiamen té un total 
de 13 seus des d’on s’accedeix a altres distribuï-
dors. Aquest perfil de client suposa el 90% de les 
seves vendes, mentre que la resta ho comercialit-
za a través de detallistes (5%) i venda privada.

 El volum d’importació de l’empresa l’any 2018 va 
arribar als 1.820.000 d’ampolles. Majoritàriament 
les seves compres les realitza a França, encara que 
també adquireix vins italians, espanyols i xilens. La 
seva gamma de vins va des vins de molt baix preu 
a vins de gamma mitjana.

 El representant d’aquesta empresa a la missió va 
ser el vice-director general.

· Shanghai Puxuan Wine Industry Co. Ltd. (Im-
portador)

 L’empresa Puxuan Wines es dedica a la importa-
ció de vi, així com a la seva comercialització a 
través de la seva xarxa de botigues franquícia. A 
més de vendre a través dels seus 126 botigues 
(45% de les vendes totals) també comercialitza 
a través de distribuïdors (30% de les vendes), 
clients privats (15%), supermercats (5%), i hotels 
i restaurants (5 %). L’empresa també és propie-
tària de tres restaurants.

 A nivell geogràfic Puxuan Wines està present en un 
total de 11 províncies en què habiten aproximada-
ment el 40% de la població de país.

 
 El seu volum actual d’importacions ascendeix a 
900.000 ampolles, que són importades de França, 
Estats Units, Austràlia, Espanya, Itàlia, Argentina, 
Xile i Nova Zelanda. En aquests moments el seu 
porfoli inclou 400 referències.

· China National Complete Plant Import & Ex-
port Corporation Limited / SDIC (Importador)

 El 1959 es va fundar aquesta empresa estatal que 
inicialment es va dedicar a la realització per part de 
govern de projectes de cooperació internacionals 
a més de 50 països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. 
Posteriorment, el 1993 l’empresa es va transfor-
mar en una empresa comercial d’importació i ex-
portació i des de llavors tenen una línia de negoci 
que es dedica a el comerç de commodities. L’any 
2005 van començar a importar vi de Sud-àfrica. 
Per aquell temps l’empresa no tenia una xarxa de 
distribució creada per a aquesta categoria de pro-
ducte per la qual cosa es va haver de desenvolupar 
des de zero a Beijing.

 En l’actualitat, els seus principals canals de ven-
da per al vi són distribuïdors (50% de les vendes), 
retail on-line i off-line (40%), i el 10% restant a 
col·leccionistes privats i clients corporatius. A ni-
vell geogràfic l’empresa té distribució a Beijing, 
Xangai, Dalian, Qingdao, Nanjing, Xiaan, Zhejiang, 
Tianjin. , Entre d’altres.

 El volum d’importació de vi a l’any 2018 va arribar 
als 30 contenidors, principalment de Sud-àfrica, 
França, Uruguai i Xile.

· Beijing Zhongqihuaye Foods Co. Ltd.  (Impor-
tador)

 Aquesta empresa va ser fundada el 2001 i des dels 
seus inicis es dedica a la importació i comercialit-
zació d’oli d’oliva i vi. Inicialment la seva activitat 
va començar a Beijing, però en l’actualitat comp-
ten amb instal·lacions a Shandong Linyi, Snahdong 
Rizhao i Xangai, des d’on cobreixen la pràctica to-
talitat del territori.

 En l’actualitat importa 1,2 milions d’ampolles a 
l’any que comercialitza a través del les seves 3 bo-
tigues i de la seva àmplia xarxa de distribució. El 
30% de les vendes les fan a distribuïdors, un 25% 
a supermercats, un 20% a clients privats, un 15% a 
través d’internet i la resta directament a detallis-
tes. Alguns dels seus clients són els supermercats 
Ole, WalMart, Shanghai City Super, Century Mart, 
RT Mart, Carrefour, Yonghui, o Lotus.

 
 El seu actual catàleg de vins està compost per vins 
de gamma mitjana de Portugal, Espanya, França, 
Austràlia o Xile.

· Shanghai Vino V Trading Com. Ltd. (Importa-
dor)

 En aquest cas es tracta d’una empresa de recent 
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creació. Aquesta empresa ha estat acceptada per 
l’experiència i trajectòria dels seus socis, així com 
per les seves perspectives.

 El Sr. Tong ha estat treballant durant 12 anys com 
National Key Account Manager i responsable del 
canal HORECA en una de les importadores líders 
de mercat, de la qual es va desvincular el passat 
mes de desembre.

 
 El Sr. Tong participarà a la missió juntament amb 
un dels seus socis (Sr. Teng). El Sr. Teng s’ha for-
mat i ha treballat a Londres, i ha obtingut nombro-
sos reconeixements com el “Xina ‘s Sommelier of 
the Year” o “La Xina  Best Wine List”. Abans de la 
fundació de Xangai Va venir el Sr. Teng era Head of 
Wine for Àsia de Hakkasan Group.

· Guangdeshen Gyuan (Beijing) Information 
Tecnology / KMJ (Importador)

 Aquesta empresa va ser fundada el 2015 a Beijing i 
la seva activitat és la importació i comercialització 
de vi de diferents cellers de França, Espanya, Xile, 
Itàlia, Austràlia i Sud-àfrica.

 El seu principal canal és a través d’una plataforma 
en línia des d’on venen el 80% de la seva facturació 
a una base de 300.000 clients. Aquests clients no 
són consumidors particulars, sinó que són empre-
ses (botigues, hotels i restaurants). El 20% restant 
el venen a través d’una botiga física pròpia, de 
l’App KMJ, d’una botiga online a JD.com (https://
mall.jd.com/index-586504.html), segona platafor-
ma e-commerce més important a la Xina després 
de Alibaba (Taobao), i també a través d’una botiga 
WeShop (canal de venda en línia basat en Wechat 
que cada dia és més popular a la Xina).

 El volum d’importació el 2018 va ser de 720.000 
ampolles, principalment de vins de gamma mitjana 
i baixa d’un total de 180 cellers.

· Chong Qing Pure Zoom Wine Trading Co. Ltd 
(Importador / distribuïdor)

  Empresa de reduïda dimensió que està especialit-
zada en la importació i distribució de vins bouti-
que espanyols, amb cinc anys d’experiència.

 El seu volum d’importació en 2018 va ser d’1 con-
tenidor, i està especialitzada en vins de gamma 
mitjana i alta.

 A nivell de comercialització aquesta empresa s’en-
foca principalment a canal Horeca, amb una bona 
cartera de restaurants de Xangai, així com també 
a través d’una botiga pròpia a la província de Zhe-
jiang (està prevista l’obertura d’una altra a Xangai 
al mes de juny).

· Beijing Aircooking (Importador / detallista)
 Aquesta empresa, que forma part de el grup Haier 
Financial Holding, té tres línies de negoci vincula-
des amb el vi i l’alimentació:

• AC Cusinie: serveis de càtering i banquets.
 
• AC Fair: venda d’alimentació i vins.

• AC Institute: realització de cursos de cuina,           
  còctels i vins.

 
 En l’àmbit del vi aquesta empresa comercialitza 
el 80% de les seves vendes a través d’internet, i 
el 20% són vendes privades. El seu volum actual 
d’importacions de vi és baix, concretament 30.000 
ampolles el 2018, volum que esperen augmentar 
en 10.000 ampolles el 2019. Els països en què es-
tan comprant són Espanya, Austràlia, Estats Units 
i Itàlia.

 
 El representant d’aquesta empresa a la missió va 
ser el seu vicepresident.

MISSIÓ COMERCIAL INVERSA DE 
TAILÀNDIA I VIETNAM:  
XII INTERNATIONAL WINE BUSINESS 

MEETINGS

Data de realització: Del 7 a l’11 d’octubre de 2019

La Cambra de Comerç de Lleida va dissenyar un 
programa de jornades, reunions de negocis i visites 
amb importadors de vi de Tailàndia i Vietnam.

Justificació del mercat

Amb una població que supera els 60 milions 
d’habitants i un total de 40 milions de turistes que 
cada any visiten el país, Tailàndia és un mercat amb 
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un sector vinícola emergent però en una situació de 
molt dinamisme.

Tot i tenir un petit sector productiu, la gran majoria 
de vi que consumeix Tailàndia és importat, ja que el 
que es produeix en el país se sol exportar a països 
com Myanmar. En aquest sentit, l’any 2018 Tailàndia 
va importar gairebé 14 milions de litres de vi per 
un valor de 72 milions de dòlars. Aquestes dades 
representen un increment del 46,65% en valor i un 
17,26% en volum respecte l’any 2017. Això denota 
que el preu per litre del vi importat està augmen-
tant, situant-se actualment en els 5,28 USD/litre.

No obstant això, també és cert que un terç de les im-
portacions de vi encara són a granel (principalment 
de Sudàfrica i Austràlia), i encara que el seu protago-
nisme va disminuint segueix sent una realitat.

El mercat tailandès del vi embotellat està dominat 
pels vins francesos, els quals tenen una quota de 
mercat del 42% i amb el preu mig més elevat de 
tots, seguit dels vins australians i els dels Estats 
Units. Els vins espanyols tenen poca presència en el 
mercat, arribant ben just a l’1,5% de quota.

Pel que fa a la distribució, el sector està dominat 
per les vendes del canal detallista, el qual es veu 
empès pel creixent interès dels tailandesos en el vi 
(el seu consum s’està estenent a les classes mitges 

i als segments més joves). No obstant, en termes 
de valor és el canal on-trade el que continua tenint 
les xifres més elevades, canal en que els tailandesos 
d’alt poder adquisitiu, els expatriats i els turistes te-
nen una presència predominant.

Pel que fa a Vietnam, tot i tractar-se d’un mercat 
de difícil accés viu des de ja fa uns anys uns creixe-
ments anuals d’entre el 5% i el 10%. En aquest sentit, 
segons dades d’Euromonitor International el sector 
del vi va superar els 214 milions d’USD de factura-
ció l’any 2018 (un 5,5% més que l’any 2017) dada 
que es preveu que pugui assolir els 263 milions l’any 
2023. Tot i que no hi ha cap dubte de que el volum 
d’importacions de vins catalans aniran en augment, 
cal ser realista pel que fa a les seves dificultats. 

En línies generals, hi ha tres aspectes que condicio-
nen l’accés a aquest mercat: d’una banda, l’alt nivell 
impositiu que ha de suportar el vi amb un aranzel 
actual del 50%, per altra banda, l’alta penetració del 
vi local Dalat, i per últim, la posició predominant 
dels vins francesos en el segment de vins importats.
No obstant això, considerem que es tracta d’un 
mercat en que cal començar a treballar ara per a 
tenir-hi presència quan se’n flexibilitzi l’accés, i en 
aquest sentit pensem que  l’International Wine Busi-
ness Meetings és una bona formula per explorar-lo 
a la vegada que resulta un bon complement per a 
un mercat d’alt potencial com és el tailandès.

Acte de benvinguda de les autoritats als importadors de Tailàndia 
i Vietnam.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

Diumenge, 6 d’octubre
11.00 h. 
 

11.45 h.

12.00 h.

13.30 h.

Dilluns, 7 d’octubre
08.30 h. 

09.00 h. 

10.30 h.

11.00 h. 

12.30 h.

12.45 h. 

13.45 h. 

14.00 h. 
 
15.30 h.

19.30 h.

19.45 h.

20.15 h.

21.45 h.

Reunió tècnica amb els organitzadors de 
l’esdeveniment (presentació de l’equip i 
revisió del programa).

Trasllat a la Seu Vella.

Visita a la Seu Vella.

Dinar.

Dimarts, 8 d’octubre
08.30 h.

09.00 h. 

10.30 h.

11.00 h. 

12.30 h. 

12.45 h. 
 
13.45 h.

14.00 h.

15.30 h. 
 
 

Dimecres, 9 d’octubre
Tot el dia 

Dijous, 10 d’octubre
Tot el dia 
 
 

Divendres, 11 d’octubre
Tot el dia

Recollida al hall de l’hotel i trasllat a La 
Llotja.

Inici de les reunions entre els repre-
sentants dels cellers i els importadors 
tailandesos i vietnamites. Palau de Con-
gressos La Llotja.

Coffee break.

Continuació de les reunions.

Break.

Continuació de les reunions.

Finalització de les reunions.

Dinar - networking

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directa-
ment entrre cellers i importadors.

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directa-
ment entre cellers i importadors.

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directa-
ment entre cellers i importadors.

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directa-
ment entre cellers i importadors.

Recollida al hall de l’Hotel.

Inici de les reunions entre els represen-
tants dels celles i els importadors tailan-
desos i vietnamites. Palau de Congres-
sos de La Llotja.

Coffee break.

Continuació de les reunions.

Break.

Continuació de les reunions.

Finalització de les reunions.

Dinar - networking.

Visites privades a cellers participants 
concertades durant els B2B directament 
entre cellers i importadors.

Acte de benvinguda al XII International 
Wine Business Meetings. Hotel Finca 
Prats.
•Sr. Jaume Saltó, president de la Cambra 
de Comerç de Lleida
•Sr. Salvador Puig, director general de 
l’INCAVI
•Il·ltre. Sr. Carles Gibert, Diputat i Vice-
president del Patronat de Promoció 
Econòmica. 

Presentació: “El sector vitícola català”. 
Sra. Montserrat Costafreda, Tècnic de 
l’Àrea de Solucions Sectorials: Sector Vi,  
de PRODECA.

Còctel - sopar de benvinguda.

Trasllat a l’Hotel.
Entrevista entre empresa importadora i exportadora.
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EMPRESES EXPORTADORES PARTICIPANTS 

EDETARIA

VINS GRAU, S.L.

COSTERS DEL SIÓ

BODEGAS CORNELIO DINASTIA, S.L.

LA VINYETA

CELLER CREDO

BODEGAS CONCAVINS, S.A.

ALTAVINS VITICULTORS 

CASTELL DEL REMEI

LA CONRERIA D’SCALA DEI

ARRIEZU VINEYARDS, S.L.U.

BODEGAS MOCÉN

BODEGAS BOCOPA

ALTA ALELLA

CELLER BATEA

UNIÓ ORIGEN SCCL

DE MÜLLER

VINTOUCH WINES

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, S.A.

BODEGAS VINÍCOLA REAL

Empresa Denominació d’Origen

Terra Alta

Pla de Bages, Catalunya, Cava

Costers del Segre

Rioja

Empordà

Cava, Penedès

Catalunya / Conca de Barberà

Terra Alta

Costers del Segre / Conca de Barberà

Priorat

Rueda / Rioja

Rueda / Castilla y León

Alicante

Alella

Terra Alta

Priorat, Montsant, Terra Alta, Tarragona, Catalunya

Tarragona, Priorat

Ribera del Duero / Bierzo / Cariñena

Cariñena

Rioja

Empreses tailandeses i vietnamites participants:

TAILANDIA
· The California Wine Company Limited (Impor-
tador / distribuïdor / retailer): 

 Aquesta empresa va ser fundada el 1996 per 
entusiastes de el vi de Califòrnia amb el propò-
sit d’importar i distribuir vins dels Estats Units 
d’Amèrica a Tailàndia. Com el seu nom indica, 
l’empresa està especialitzada en vins de Napa Va-
lley, els quals tenen molt protagonisme en la seva 
cartera amb més de 50 etiquetes, sent així el major 
importador de vins de Califòrnia.

 Uns anys després (2007) l’empresa va crear World 
Class Wines Company Limited (WCW), dedicada a 
la importació de vins de la resta de zones produc-
tores (Argentina, Austràlia, Xile, Croàcia, França, 
Itàlia, Nova Zelanda, Espanya i Sud-àfrica).

 Amb un volum d’importació de 560.000 ampo-

lles el 2018, xifra que preveuen augmentar un 5% 
aquest any, aquesta és una de les quatre empreses 
que dominen el mercat tailandès.

 Quant a la distribució, el 50% de les seves vendes 
van dirigides a canal on-trade, un 18% a supermer-
cats, un 12% a department stores, un 11% a clients 
privats (a través de les seves 3 botigues pròpies), 
un 8% a petits detallistes i només un 1% a través 
d’internet.

 Més enllà de l’especialització geogràfica, estan espe-
cialitzats en vins de gamma mitjana i gamma baixa.

 
 El representant de l’empresa en la missió és el Ge-
neral Manager.

· Comptoir Français Du Vin Co. Ltd. (Importa-
dor / distribuïdor):

 Comptoir Francais du Vin és un importador i 
distribuïdor de vins que es va establir a Bangna 
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(Bangkok) fa una mica més de 10 anys.

 En els seus inicis l’empresa es va focalitzar en im-
portar vins procedents de França per a un client 
clau, però actualment la seva cartera ja inclou vins 
d’Itàlia i Espanya.

 Tot i que es tracta d’una empresa que no importa 
volums molt elevats (al voltant de 40.000 ampolles 
a l’any), té una cartera de 125 referències, la majo-
ria d’elles de segment mitjà.

 
 Quant a la seva xarxa de distribució, principalment 
venen a través de supermercats (30%), de clients 
privats (30%), subdistribuïdors (20%), detallistes 
(10%) i a canal Horeca (10%).

 
 El representant de l’empresa que va participar en 
la missió va ser la seva Managing Director.

· Napaphan 2010 Co. Ltd. (importador / detallista): 
Napaphan és una empresa jove que va ser fundada 
el 2010 i que es dedica a la importació de vins, 
així com a la consultoria de botigues duty free de 
Tailàndia, Myanmar i Laos.

 El perfil de client més important per a l’empresa 
són els hotels i restaurants, que copen el 60% 
de les seves vendes totals. La resta es repar-
teix entre subdistribuïdors (20%), clients impor-
tants mitjançant la seva botiga (15%) i a través 
d’internet (5%).

 Napaphan se situa en el segment de mercat alt i 
mitjà, i actualment importa vins d’Espanya, Itàlia, 
França, Portugal, Àustria, Xile, Argentina, Uruguai i 
Sud-àfrica. L’actual volum d’importació supera per 
poc les 50.000 ampolles, d’al voltant de 75 referèn-

cies, les que majoritàriament són importades amb 
exclusivitat.

 La representant de l’empresa en l’esdeveniment 
va ser el seu Managing Director, qui a més és co-
neguda en el sector per la seva trajectòria en el món 
editorial així com per la seva involucració en la comu-
nitat de Sommeliers de Tailàndia.

· GFour International - Mag Mag Co. Ltd. (impor-
tador / distribuïdor):

  De la mateixa manera que The Califòrnia Wine 
Company, aquesta empresa és una de les 4 que 
dominen el mercat del vi a Tailàndia.

 Dedicada a la importació i distribució (a través de 
l’empresa Mag Mag) de vins i licors des de l’any 2002, 
a més de la seva seu a Tailàndia Gfour té presència a 
altres mercats del continent asiàtic, incloent un cen-
tre d’emmagatzematge a Singapur i xarxes de distri-
bució a Cambodja, Nepal, Singapur i la Xina.

 Amb un volum d’importació que arriba a les 500.000 
ampolles anuals, el catàleg de Gfour està format per 
vins de més de 100 cellers d’Itàlia, França, Espanya, 
Portugal, Alemanya, USA, Xile, Argentina, Austràlia, 
Nova Zelanda, i Sud-àfrica entre alguns altres. A tots 
ells se li sumen diverses referències de private labels. 
Cal també destacar que en els últims temps ha aug-
mentat el seu interès en vins orgànics i biodinàmics, 
els quals tenen una secció especial al seu catàleg.

 Quant al seu nivell d’especialització tenen produc-
tes de tots els segments de preu, en distribució, el 
60% de les vendes van dirigides a canal on-trade . 
La resta es ven a altres distribuïdors (10%), clients 
privats (10%), gran distribució (10%), detallistes 
tradicionals (5%) i internet (5%).

Reunions entre les empreses importadores i exportadores.
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 El representant de l’empresa a la missió va ser el 
seu director comercial.

· Iconic Wines Thailand (importador / distribuïdor): 
 Malgrat la seva joventut, aquesta empresa s’ha 
convertit en poc temps en el principal importador i 
distribuïdor de vins espanyols del mercat tailandès.

 En aquest sentit, l’empresa es dedica únicament 
als vins espanyols, al seu portafoli hi podem trobar 
referències de tots els segments de preu possible, 
incloent també vins orgànics. Així mateix, és el dis-
tribuïdor nacional d’Estrella Galícia a Tailàndia.

 
 El seu principal canal de distribució és el Horeca, 
amb un 30% del seu volum de vendes. Per darrere, 
dins el canal off-trade, un 25% de les vendes es diri-
geixen a supermercats, un 10% a centres comercials, 
un 10% a distribuïdors sense llicència d’importació, 
un 10% a detallistes, un 10% per internet i el 5% 
restant a clients privats (entre ells hi ha els clients 
dels dos restaurants que regenta l’empresa).

 Actualment l’empresa està important al voltant de 
120.000 ampolles de més de 500 referències.

 El representant de l’empresa a l’esdeveniment va 
ser el CEO.

VIETNAM
· Vinadrink Trading & Service Co. Ltd. (importa-
dor / distribuïdor / retail):

 Aquesta empresa va ser fundada l’any 2008 amb la 
importació de vins i licors com la seva activitat prin-
cipal. Posteriorment, el 2011, es va crear una altra 
empresa per a l’explotació de 2 botigues, i finalment, 
el 2014, una tercera que es dedica a la distribució.

 Amb seu a Da Nang, Vinadrink té també una dele-
gació a Ha Noi i una altra a Saigon.

 Les seves vendes es distribueixen de la següent 
manera: subdistribuïdors (37%), canal ontrade 
(28%), detallistes (18%), gran distribució (12%), 
clients privats (10%) i internet (4%).

 Actualment l’empresa importa més de 650 referèn-
cies de 35 marques de França, Itàlia, Espanya, Xile, 
Argentina, Austràlia, Nova Zelanda i Estats Units, 
amb un volum d’importacions frega les 200.000 
ampolles.

 
 El representant de l’empresa a l’esdeveniment va 
ser el seu general Manager.

· Tay Au Wine JSC (importador / distribuïdor / de-
tallista):

 Tay Au Wine és un importador i distribuïdor de 
vins situat a la ciutat de Ho Chi Minh, establert 
des de l’any 2005.

 Actualment, aquesta empresa està important i dis-
tribuint al voltant de 120 referències originàries de 
Xile, França, Itàlia, Espanya, Estats Units i Austràlia, 
de les que està important 75.000 ampolles a l’any.

 El 35% de les vendes són a canal ontrade, mentre 
que la resta ho comercialitzen a través de les se-
ves 6 botigues pròpies (20%), de subdistribuïdo-
res (15%), detallistes tradicionals (15%) i a través 
d’internet (15%) .

 Pel que fa a segment de mercat se situen en un 
nivell mitjà - alt.

 El representant de l’empresa a l’esdeveniment va 
ser el seu director.

· ADT Import Export and Trading Company Li-
mited. 

 Aquesta empresa es va fundar l’any 2000 per de-
dicar-se a la importació de vi al mercat vietnamita. 
En els seus inicis l’empresa va començar amb set 
productes de Bourgogne - Dramont, però poste-
riorment van incorporar cada vegada més referèn-
cies d’altres regions de França, Espanya, Itàlia, 
Sud-àfrica i Austràlia.

 Amb un volum d’importació de 70.000 ampolles a 
l’any comercialitzen els seus productes a Hanoi i les 
províncies de nord a través de les seves 4 botigues, 
subdistribuïdors, canal Horeca i la gran distribució.

 Aquesta empresa se situa al  segment mitjà - baix de 
mercat i comercialitza al voltant de 90 referències.

 L’empresa va estar representada pel Vice General 
Director i el Director.

· Netvang Co. Ltd. (importador / distribuïdor / de-
tallista):

 Aquesta empresa es va fundar el 2009 a Ho Chi 
Minh per dedicar-se a la importació i distribució 
de vins a Vietnam, començant per aquell temps 
amb vins xilens. Posteriorment va ampliar els seus 
objectius a vins argentins, francesos, espanyols, 
australians i italians.

 Els canals de distribució en què opera l’empresa són 
el canal on-trade (30% de les vendes totals), deta-
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llistes especialitzats (30%), subdistribuïdors (20%), 
i vendes a clients finals a través de les seves dos 
botigues (20%).

 Actualment l’empresa està important 95.000 am-
polles a l’any d’unes 50 marques de diferents seg-
ments de mercat.

 El representant de l’empresa a l’esdeveniment va 
ser el seu general Manager.

· DongA F&B Import Export Corporation (impor-
tador / distribuïdor / detallista):

 Empresa que es va fundar el 1993 a Ho Chi Minh 
City i amb seu a Hanoi que es dedica a la importació 
i distribució de begudes alcohòliques a tot el país.

 Als seus inicis el negoci va començar com una 
petita botiga i posteriorment també com a distri-
buïdor de vins i altres productes com arròs, llet, 
sucre, cervesa, refrescos, etc. Uns anys després, 
i després de l’acord amb el productor bordelès 
Castel Group, Donga va decidir-se focalitzar única-
ment al sector vinícola.

 Amb un volum d’importació que va dels 25 als 35 
contenidors anuals de vi en funció de l’any, Donga 
es dirigeix als segments de mercat mitjà i baix, i 
comercialitza els seus productes a través de sub-
distribuïdors, gran distribució, i en menor mesura 
a través dels seus 4 botigues i altres detallistes. 
Només el 4% de les seves vendes van a canal res-
tauració, encara que geogràficament estan distri-
buïdes a 61 províncies.

 El seu portafoli està format principalment per vins 
francesos, tot i que també conté vins xilens, argen-
tins o espanyols.

 La persona que va representar a l’empresa en la mis-
sió va ser el propietari.

· Vinacom - Ham Ruou (importador / distribuïdor 
/ detallista):

 Vinacom és una empresa que va ser fundada a 
Hanoi el 2009 i que es dedica a la importació i 
distribució de vins i cervesa.

 Amb una importació de 90.000 ampolles a l’any la 
seva activitat es focalitza bàsicament al nord del 
país. La distribució dels seus productes es du a terme 
a través de subdistribuïdores (40% de la facturació), 
canal Horeca (20%), les 6 botigues de la seva propie-
tat (20%), i les vendes de la seva pàgina web (20%) A 
més, l’empresa també té 3 restaurants / bars.

 Pel que fa a gamma de productes, la seva oferta 
conté una gran varietat de referències de tots els 
segments de preu i d’orígens diferents (França, 
Espanya, Itàlia, Xile, Estats Units, Argentina, Aus-
tràlia, Sud-àfrica).

 El representant de l’empresa a l’esdeveniment va 
ser el seu director comercial.

OBJECTIUS

• Donar a conèixer la qualitat i diversitat dels vins 
catalans entre els participants de Xina, Tailàndia 
i Vietnam

• Crear llaços de relació entre empresaris produc-
tors i els principals importadors del sector, perme-
tent que els productors puguin mostrar les seves 
finques i cellers als convidats estrangers.

• I per últim, i per descomptat, l’objectiu principal 
és augmentar les exportacions de vins catalans a 
Xina, Tailàndia i Vietnam.

VALORACIÓ TÈCNICA D’AQUESTS 
ESDEVENIMENTS INTERNACIONALS

La majoria de les empreses inscrites a aquesta Mis-
sió ja han participat anteriorment en altres Inverses 
organitzades per la Cambra de Comerç de Lleida.

La manera de donar a conèixer les nostres Missions 
es través de Mailing i sempre acostumem a esgotar 
les places disponibles en pocs dies.

Les empreses tenen una mitja de 9 reunions per 
Missió i amb la possibilitat de poder conèixer els 
total dels importadors convidats perquè durant els 
dies de celebració de les entrevistes es realitzen di-
nars Networking.
 
Totes les empreses valoren els contactes realitzats 
com a interessants i hi veuen una possible cooperació.

CONCLUSIONS

Tenint en compte els resultats i suggeriments ob-
tinguts, l’estratègia de la Cambra se centra ara en 
l’organització de les properes edicions i en la recer-
ca de nous mercats per aquestes.
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PROGRAMA XPANDE 
I XPANDE DIGITAL
INICIACIÓ A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Durant el transcurs del passat 
2019 el Departament de Comerç 
Internacional ha continuat oferint 
diferents serveis per a la interna-
cionalització a les empreses amb 
voluntat exportadora, concreta-
ment hem apostat per aquest dos 
programes: 

Xpande 2019 - Convocatòria 
de suport a l’Expansió Inter-
nacional de la Pime

Els ajuts de 
la Cambra de 

Comerç inclouen 
l’assessorament 
a les empreses i 
suport econòmic 

per dur a 
terme diferents 

actuacions

Programa que té com a objectiu millorar la base 
d’empreses exportadores regulars a través d’un 
conjunt de suports en base a les necessitats i carac-
terístiques de les empreses. S’ofereix a les empreses 
una fase d’assessorament individualitzat (gratuïta) i 
/ o una fase d’ajudes per al desenvolupament dels 
seus plans d’internacionalització (subvencionada 
en un 40%).

Xpande Digital 2019 - Convocatòria de suport 
a la Internacionalització de les Pimes

Programa que té com a objectiu donar suport a la 
internacionalització de les petites i mitjanes empre-
ses a través d’una fase d’assessorament individua-
litzat i una fase d’ajudes per al desenvolupament 
dels seus plans d’acció de màrqueting digital inter-
nacional. 

Dirigits a: Pimes que desitgin iniciar-se en 
l’exportació

Descripció: Els nostres tècnics t’ajuden a reflexio-
nar sobre el procés d’exportació de la teva empre-
sa i et dotaran d’una metodologia que et permetrà 
crear una base sòlida que augmenti les teves possi-
bilitats d’èxit en els mercats internacionals.

Et facilitem orientació estratègica 
en funció del mercat i de la teva 
posició competitiva.

Elaborem un pla d’exportació per 
al teu mercat objectiu i et dotem 
de les eines necessàries per en-
fortir-ho.

T’oferim ajudes econòmiques 
per desenvolupar el teu pla 
d’internacionalització.

Com funcionen:   
Es divideix en dues fases: 

FASE I: quatre mòduls que permeten que 
construïm de manera estructurada un pla 
d’internacionalització per a la teva empresa al 
mercat exterior seleccionat.

· Mòdul 1: Selecció de mercats

· Mòdul 2: Accés al mercat

· Mòdul 3: Comunicació i màrqueting

· Mòdul 4: Econòmic-financer

FASE II: Ajudes econòmiques per al desenvolu-
pament del Procés d’Internacionalització de la 
teva empresa.

DURADA: 2014-2020

PREU: Cofinançat per Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER).
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PROJECTES A INTERNET

WEB OFICIAL DE LA 
CAMBRA OFICIAL DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA  
I SERVEIS DE LLEIDA:

www.cambralleida.org

L’any 2019 es va estrenar el nou web oficial de la Cam-
bra de Comerç de Lleida amb una imatge més moder-
na i adaptada a dispositius mòbils.

Al nou web s’ha reestructurat tot el contingut per faci-
litar-n’hi l’accés ràpid i s’han afegit noves funcionalitats 
de comerç electrònic per simplificar la inscripció als 
cursos de formació. També s’ha volgut potenciar la sec-
ció de Club Cambra amb nou contingut i avantatges.
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WEB DE POLÍGONS 
D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA DE LA 
PROVÍNCIA DE LLEIDA:
www.lleidasol.com 

Actualització del portal web per detectar sòl de po-
lígons d’activitat econòmica a la província de Lleida.

El portal permet detectar zones de sòl en funció del 
seu estat (disponible, ocupat, en projecte de futur o 
ja en planejament), la seva superfície en hectàrees i 
els usos acceptats per aquella zona (Activitat Indus-
trial, Logística, Terciària).
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DESENVOLUPAMENT 
DEL TALENT

Des de l’àrea de formació confeccionem plans for-
matius semestrals, treballant totes les àrees funcio-
nals que tenen les empreses per a l’especialització 
tant de directors, gerents, comandaments intermitjos 
així com dels treballadors en general. Aquestes 
àrees són:

- Àrea Econòmica-financera

- Àrea d’Innovació

- Àrea d’idiomes

- Àrea de Comerç i Màrqueting

- Àrea de Gestió Empresarial

- Àrea de Noves Tecnologies

- Àrea d’Habilitats Directives i 
Recursos Humans

- Àrea d’Internacionalització

- Àrea Laboral i Jurídic 

- Àrea de Producció i Logística

2019
43 cursos presencials
16 cursos a mida
8 workshops
7 cursos online
2 programes directius

Perquè tothom pugui gaudir de la formació, la pre-
sentem ens diferents formats:

- Formació presencial

- Formació Virtual

- Formació a mida

En el marc de la formació, fem un lloc als workshops 
i a les sessions informatives que tracten temes de 
màxima actualitat i què ens serveixen per estar in-
formats puntualment de les novetats del dia a dia.

La importància de la formació o capacitació de personal radica en un objectiu clar: millorar els coneixe-
ments i competències de qui integra una empresa, perquè és a través de les persones, de les seves 
idees, dels seus projectes, de les seves capacitats i del seu treball que es desenvolupen les organitza-
cions. Està estudiat, analitzat i comprovat que quant major sigui el grau de formació i preparació del 
personal de l’empresa, major serà l’índex de productivitat.

El progrés tecnològic influeix directament i amb freqüència en els processos empresarials. Si l’organització 
no està en sintonia amb aquesta evolució patirà una de les conseqüències més greus: l’estancament 
i avui en dia, estancar-se vol dir retrocedir i ser incapaç de competir al mercat o inhàbil per prestar, 
eficaç i eficientment els serveis que si dóna la nostra competència.
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ACCIONS FORMATIVES 
PER ÀREES

3
Cursos

24
Hores

17
Assistents

ÀREA ECONÒMICO FINANCERA

Conèixer els conceptes econòmics i financers, 
les previsions anuals de les empreses, els tan-
caments comptables, saber diferenciar entre 
rendibilitat i liquidés, saber fer la planificació 
econòmica i financera en la pime són les activi-
tats organitzades durant aquest any 2019.

2
Cursos

21
Hores

14
Assistents

ÀREA D’HABILITATS DIRECTIVES  
I DE RECURSOS HUMANS

El lideratge, la capacitat per treballar en equip, la 
motivació vers les persones que ens envolten, la 
capacitat de comunicar-se amb els seus treballa-
dors, en definitiva, reforçar les tècniques de co-
municació són les prioritats que té aquesta àrea. 
Amb la combinació de les habilitats es podran 
aconseguir els resultats desitjats. Evidentment 
requereixen d’un esforç personal i professional.

Curs “Matemàtica financera amb taules dinàmiques”.

Curs “Habilitats de Lideratge”.

Curs “: Inspeccions, requeriments i al·legacions en fundae”.
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3
Cursos

31
Hores

18
Assistents

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

Les noves tecnologies són instruments potents 
i flexibles per a la gestió de les empreses. Són un 
element imprescindible i en continu desenvolu-
pament dins de qualsevol empresa. En definiti-
va, són claus per l’expansió i la supervivència de 
les mateixes.

6
Cursos

34
Hores

41
Assistents

ÀREA DE GESTIÓ EMPRESARIAL

Si la gestió no és la adequada hi ha risc de per-
dre l’empresa o, si més no, fer que no creixi. La 
bona gestió pot ajudar en gran mesura a l’èxit 
d’una empresa perquè li permetrà obtenir més i 
millors beneficis. El procés de planificar, organit-
zar, executar i avaluar una empresa, es tradueix 
com una necessitat per a la supervivència i la 
competitivitat de les pimes a mig i llarg termini.

Curs “Gestió telefònica de cobraments d’impagats”.

Curs “Power BI (Business Intelligence)”.

Curs “Google Adwords. Nivell inicial”.
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Curs “Producció de vídeopublicitat per  xarxes socials”.

4
Cursos

234
Hores

40
Assistents

ÀREA COMERCIAL I MÀRQUETING

El màrqueting és una eina necessària a l’empresa. 
Informar-se les investigacions de mercat, analit-
zar els perfils dels clients, observar les activitats 
de les empreses competidores ajudaran al des-
envolupament i creixement de la pime.

La crisi econòmica aconsella tenir molt prepa-
rats als equips de comercials ja que són els que 
generen el principal flux econòmic-financer de 
tota l’empresa: la venda. Per aquest motiu es 
necessita disposar d’uns equips de comercials 
flexibles, motivats i amb una gran capacitat 
d’adaptació a les exigències dels mercats.

Curs “Instagram per l’empresa. Novetats 2019”.

4
Cursos

26
Hores

58
Assistents

ÀREA D’INTERNACIONALITZACIÓ

La formació d’aquesta àrea ha estat dissenya-
da per a l’adquisició de coneixements espe-
cífics de les tècniques de comerç exterior. La 
globalització crea noves oportunitats i amena-
ces, i obliga a les empreses a prendre decisions 
d’internacionalització que requereixen una ges-
tió de l’empresa altament qualificada per a poder 
aprofitar els avantatges que ofereix el comerç 
internacional.

Curs “La compravenda internacional”.

Curs “Els nous incoterms 2020”.



82

FORMACIÓ

memòria d’activitats 2019

6
Cursos

261
Hores

41
Assistents

ÀREA D’IDIOMES

És vital importància aprendre idiomes. Dins 
de l’àmbit laboral ens trobem situacions que 
requereixen el domini dels idiomes. Segons la 
consultora Randstad, el 75% dels llocs de tre-
ball adreçats a alts directius, exigeixen com a 
requisit indispensable el coneixement d’un se-
gon idioma, generalment l’anglès. No només 
respecte a la comunicació sinó dins de l’àmbit 
de les telecomunicacions, el 80% de les perso-
nes, el principal idioma que dominen és l’anglès. 
Els idiomes més requerits són: l’anglès, francès 
i alemany.

Curs “La conversation et la négotiation en français”.

Curs “Commençons! Le français vient en pratiquant”.

14
Cursos

14
Hores

11
Assistents

ÀREA JURIDICO-FISCAL

Partint de la base que la situació econòmica 
actual, cada vegada és més complexa i globa-
litzada, estar informat de totes les lleida, nor-
matives que afecten al treballador i a l’empresa 
en el context legal, exigeix un profund coneixe-
ment de dites normatives així com la capacitat 
d’aplicar-les correctament.

Curs “Els estats financers de l’empresa”.

Curs “Planificació fiscal del Tancament de l’exercici”.
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1
Curs

10
Hores

13
Assistents

ÀREA PRODUCCIÓ I LOGÍSTICA

Els cursos de l’àrea de producció i logística po-
sen a l’abast de l’alumnat els coneixements, les 
eines, i les tècniques en gestió de les compres, 
perquè puguin desenvolupar més bé les seves 
responsabilitats dins de l’empresa.

Curs “Gestió de la producció en l’empresa”.

Conscients que un dels grans reptes de les empre-
ses és la formació dels seus treballadors per tal que 
aquests se sentin vinculats i implicats en el procés 
productiu, des de l’àrea de formació de la Cambra 
s’ofereix un programa formatiu adaptat a les neces-
sitats especifiques de l’empresariat lleidatà. Es trac-
ta de la formació in company o a mida.

El procediment per a demanar un d’aquests cursos 
consisteix que una vegada detectades les neces-
sitats de l’empresa s’inicia la recerca del profes-

FORMACIÓ 
IN COMPANY I/O A MIDA

COMUNICACIÓ ORGANITZACIONAL EFECTIVA 
(GRUP 1)

PROFESSOR:  Gorka Bartolomé.
DATA: 5 i 13 de març de 2019
HORARI: De 16.00 a 18.00 h.
ASSISTENTS: 22 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA:

sional que impartirà el curs i es confeccionarà un 
programa adaptat amb els continguts pactats amb 
l’empresa de manera que doni resposta a les seves 
necessitats. Els models són diversos i les possibili-
tats tantes com empreses ho sol·licitin. Una vega-
da finalitzada l’acció formativa es fa un seguiment i 
avaluació  del professorat i del curs per tal d’acabar 
de cobrir les seves expectatives.

Les empreses que aquest 2019 s’han acollit a aquest 
model formatiu són:

ActelGrup és una empresa co-
operativa de segon grau que té 
associades 110 cooperatives a les 
comunitats autònomes d’Aragó, 
Catalunya, Castella i Lleó, Extre-
madura i Comunitat Valenciana.
Donen servei integral a les coo-
peratives des del camp fins a la 
comercialització. Consta de les  
seccions de fruita, cereals, alfals, 
oli i ametlla, subministraments i 
central d’assegurances.
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COM REALITZAR UNA ADEQUADA INVESTIGA-
CIÓ DE MERCATS EN EL SECTOR DEL CEREAL

PROFESSOR:  Luis Francisco Casado.
DATES: 30 de gener, 1, 4, 5, 6, 11 i 12

de febrer
HORARI: De 9.30 a 13.30 h.
DURADA: 8 hores
ASSISTENTS: 2 alumnes

COMUNICACIÓ ORGANITZACIONAL EFECTIVA 
(GRUP 2)

PROFESSOR:  Gorka Bartolomé.
DATA: 5 de març de 2019
HORARI: De 16.00 a 18.00 h.
ASSISTENTS: 22 alumnes

PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

PROFESSOR:  Felipe Díaz Ortíz.
DATES: 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de març

i 1 i 3 d’abril
HORARI: De 9.30 a 13.30 h.
DURADA: 32 hores
ASSISTENTS: 2 alumnes

POWER BI. BUSSINESS INTELLIGENCE

PROFESSOR:  Raúl Sánchez.
DATA: 11 i 18 de juny i 2 de juliol
HORARI: De 9.00 a 13.00 h.
ASSISTENTS: 5 alumnes

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. 
(ASG) és una empresa privada 
que té l’encàrrec d’executar les 
obres de concentració parcel·lària 
i de redactar els projectes, execu-
tar, explotar i mantenir la xarxa de 
distribució del regadiu del Sistema 
Segarra-Garrigues.

ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA:

ANGLÈS AVANÇAT

PROFESSOR:  Simon Hey.
DATES: Del 15 de gener al 27 de juny
HORARI: De 8.00 a 9.00 h.
DURADA: 46 hores
ASSISTENTS: 5 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Corporació de Dret Públic que té 

com a missió principal la defensa 
dels interessos de les activitats in-
dustrials i de serveis, i impulsar el 
desenvolupament de l’economia 
de Lleida i de les seves comarques.
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FRANCÈS AVANÇAT

PROFESSORA:  Rachida Igmir
DATES: Del 4 de febrer al 26 de juny
HORARI: De 8.30 a 9.30 h.
DURADA: 39 hores
ASSISTENTS: 3 alumnes

EL PROCÉS DE VENDA I LES TÈCNIQUES  
D’ARGUMENTACIÓ COMERCIAL

PROFESSOR:  Luis Francisco Casado
DATA: 24 de gener
HORARI: De 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 18.00 h
DURADA: 8 hores
ASSISTENTS: 8 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Empresa nacional fabricant 

d’equipament per a cuines 
professionals. Fundada en 1991, 
des de llavors ha estat una 
empresa pionera en el negoci 
de la preparació estàtica i els 
autoserveis, amb una amplia 
gama de productes de la més 
alta qualitat, tractats de forma 
respectuosa amb el medi 
ambient.

COM GENERAR  VISITES COMERCIALS (1R GRUP)

PROFESSOR:  Luis Francisco Casado
DATES: 4 i 5 de febrer 
HORARI: De 15.00 a 19.00 h.
DURADA: 8 hores
ASSISTENTS: 3 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Dynamic Abutment Solutions és 

la marca que engloba, entre al-
tres, la totalitat dels productes 
disenyats pel seu centre d’I+D+i, 
per proveir solucions que resolen 
els problemes de posicionament 
desfavorable dels implants millo-
rant l’estètica i funcionalitat de la 
pròtesi.

COM GENERAR  VISITES COMERCIALS (1R GRUP)

PROFESSOR:  Luis Francisco Casado
DATES: 12 i 13 de febrer 
HORARI: De 15.00 a 19.00 h.
DURADA: 8 hores
ASSISTENTS: 3 alumnes
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CURS D’ESPECIALITZACIÓ AVANÇADA EN 
MÀRQUETING DIGITAL

PROFESSOR:  Jaume Prenafeta
DATA: 14, 21 i 28 de febrer
HORARI: De 9.00 a 14.00 h
DURADA: 15 hores
ASSISTENTS: 1 alumne
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Botigues a Lleida i Artesa de 

Segre de mobles per a la llar 
a preus més baix del mercat. 
Especilistes en mobiliari del 
descans i articles fabricats en 
fusta natural o sintètica.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN 
COMERÇ INTERNACIONAL

PROFESSOR:  Remigi Palmés
DATA: 11, 14 i 15 de gener
HORARI: De 15.30 a 18.30 h
DURADA: 9 hores
ASSISTENTS: 11 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Empresa especialitzada en la 

producció i la comercialització
Hortofruticola. Diversifica la 
seva activitat entre vivers, fruitis 
y hortalisses fresques, sucs i 
preparats, serveis de logística 
i emmagatzematge, i energies 
renovables. Conserva oficines 
comercials en Madrid, Barcelona 
i Sevilla, i és propietària de 
l’empresa portuguesa Frutas Nufri 
lda, ubicada en Lisboa.

COM GESTIONAR LES QUEIXES I 
RECLAMACIONS

PROFESSORA:  Marta Carrera
DATA: 7 de juny
HORARI: De 15.00 a 18.00 h
DURADA: 3 hores
ASSISTENTS: 8 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Empresa que té 40 anys de 

trajectòria empresarial.
Dedicada a donar solucions a tot 
tipus de necessitats relacionades
amb l’envàs i embalatge, 
sigui mitjançant la instal·lació 
d’equips de final de línea com 
proporcionant l’assessorament 
relacionat amb qualsevol tipología 
d’envàs imaginable.
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FRANCÈS BÀSIC

PROFESSORA:  Inma López
DATA: 30 d’abril, 6, 13, 20 i 27 de maig,

3, 10 i 17 de juny
HORARI: De 18.00 a 19.30 h
DURADA: 12 hores
ASSISTENTS: 3 alumnes
ACTIVITAT 
DE L’EMPRESA: Empresa de transport europea 

de tradició i capital familiar 
amb l’objectiu principal és 
ser referents europeus en 
solucions logístiques integrals 
abarcant serveis de transport 
terrestre internacional, nacional, 
marítim, aèri, emmagatzematge i 
distribució. De caràcter dinámic 
i emprenedor, juntament amb 
la nostra experiència i qualitat 
del servei ha impulsant la seva 
presència internacional de la mà 
de grands clients. Compten amb 
una flota més avançada, eficient 
i energèticament comprometida 
amb el medi ambient.

FRANCÈS INTERMIG

PROFESSORA:  Inma López
DATA: Del 29 de gener al 27 de juny (di-

marts i dijous)
HORARI: De 18.00 a 19.00 h
DURADA: 43 hores
ASSISTENTS: 4 alumnes

CONTROL D’OPERADOR DE CARRETILLA 
ELEVADORA

PROFESSOR:  Albert Permanyé
DATA: 26 de novembre
HORARI: De 9.00 a 15.00 h
DURADA: 6 hores
ASSISTENTS: 10 alumnes
EMPRESA: Pinsos Ursa

RESUM

16
Cursos

253
Hores

102
Assistents
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FORMACIÓ PORTAL 
VIRTUAL (ON-LINE)

Les Cambres de Comerç disposen d’un Campus 
Empresarial Virtual orientat al món empresarial i 
amb el suport de tutors qualificats, que te permet 
formar-te on i quan vulguis perquè no existeixen 
horaris ni temps de connexió. Això permet adaptar 
el curs a les necessitats de cada alumne.

La metodologia es basa en dos punts principals: la 
facilitat de l’ús per part de l’alumne i el segui-
ment del seu aprenentatge per part del tutor.

La formació online és pràctica i útil per la 
vida professional amb materials i continguts ela-
borats per professionals del sector. Per cada curs, 
se fan exercicis i casos pràctics i es porten autoa-
valuacions i un seguiment personal mitjançant les 
tutories.

L’alumne trobarà diferents vies de comunicació, 
com els fòrums, els xats i el correu electrònic.

En alguns cursos, l’alumne també tindrà l’oportunitat 
de realitzar webinars (classes virtuals), una 
eina útil per tenir un contacte directe amb el tutor i 
així resoldre dubtes o fer consultes.

- Qualitat, prevenció 
i medi ambient

- Certificacions 
professionals

- Comercial i Marketing

- Comerç Internacional

- Comerç-Negoci

- Econòmic-Financer

- Gestió Empresarial

- Informàtica i  
Noves tecnologies

- Personal i RRHH

CATEGORIES

CURSOS REALITZATS EN 2019

1. Community Manager: Gestiona les xarxes socials de l’empresa    (90 hores)
2. Marketing Management    (80 hores)
3. Nòmines, Seguretat Social i Contractació Laboral. Iniciació    (40 hores)
4. Tècniques comercials    (25hores)
5. Comerç Exterior en 50 documents    (35 hores)
6. Comerç Exterior en 50 documents    (35 hores)
7. Excel 2016. Nivell I    (30 hores)

RESUM

7
Cursos

335
Hores

10
Alumnes
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PROGRAMES DIRECTIUS

POSTGRAU EN PLANTES 
INDUSTRIALS 4.0
DATES: Del 25 d’octubre de 2018 al 5 de 

març de 2019 
DURADA: 120 hores
ASSISTENTS:  10
PROFESSORAT:  EURECAT
ADREçAT:

Aquest programa va estar dirigit a professionals de 
l’àmbit de producció industrial que volen millorar les 
seves capacitats, competències i habilitats en la di-
recció, organització i gestió d’una planta industrial, 
tenint en compte les aportacions relacionades amb 
l’anomenada Indústria 4.0, a la productivitat, oportu-
nitats de negoci i optimització dels processos.

OBJECTIU DEL POSTGRAU:

Millorar les capacitats, competències i habilitats en 
la direcció, organització i gestió d’una planta indus-
trial, tenint en compte les aportacions relacionades 
amb l’anomenada Indústria 4.0 a la productivitat, 
oportunitats de negoci i optimització dels proces-
sos. Conèixer i analitzar les principals tecnologies 
habilitadores de la indústria 4.0 per tal d’optimitzar 
processos. El curs posa especial atenció a com po-
den afrontar les empreses la seva estratègia en la 
transformació amb el mínim de disrupcions i que 
l’oportunitat esdevingui un avantatge.

EMPRESES PARTICIPANTS:

1. Fundació Privada Ilersis

2. Projectes Modulars Prefabricats

3. Biovert

4. Rotecna

5. Corporació Alimentària de Guissona

6. Electrònica Saltó

7. It Saltó

8. Cambra de Comerç
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HABILITATS 
COMUNICATIVES, 
LIDERATGE I RELACIONS 
INTERPERSONALS

DATES: De l’1 d’abril al 27 de maig 
HORARI: De 16.00 a 19.30 h.
DURADA: 30 hores
ASSISTENTS:  9
PROFESSORAT:  Francesc Bonet Piñol. Development 

Manager & Certified Trainer

Aquest programa va ajudar a dominar les habilitats 
comunicatives i de relacions humanes que han per-
més prosperar en qualsevol entorn. Se va aprendre 
com formar relaciones més properes, gratificants i 
autèntiques.

També ha ajudat a augmentar la confiança i les habi-
litats que servirà per guanyar influencies y Lideratge 
personal que es necesita per tenir èxit devant dels 
reptes, tant en la vida personal com profesional.

ADREçAT: 

A persones i professionales de tots els nivells que 

desitgen optimitzar les seves tasques, millorar les 
seves relacions i liderar amb convicció.

BENEFICIS DEL PROGRAMA:

- Augmentar la confiança en sí mateix.
- Comunica-se de forma lògica, clara i concisa.
- Adaptar-se a estils de comunicació diferents.
- Relacionar-se amb més confiança i entusiasme.
- Projectar una actitud entusiasta.
- Fomentar el pensament positiu i la millora contínua.
- Crear un entorn personal i professional segur i so-
lidari.

- Inspirar i persuadir als demés.
- Millorar les habilidades de treball en equip.
- Demostrar el lideratge.
- Identificar i premiar els èxits.
- Gestionar l’estrés i minimitzar les preocupacions.
- Gestionar els conflictes de milora diplomática.

EMPRESES PARTICIPANTS:

- Jorfe instal·lacions

- Cambra de Comerç

- Irta

- Cincaporc

- Adivit

- Generalitat de Catalunya
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WORKSHOPS BUSINESS

CANVIS EN LA NORMATIVA DE SEGURIDAD 
LABORAL: ISO 45001

PONENTS:  José Barrantes. Dir. Explotació 
d’OCA Global

                 Ernesto del Santo. Auditor d’OCA 
Global

DATA: 15 de febrer
HORARI: De 9.30 a 11.30 h.
DURADA:  2 hores
ASSISTENTS: 12

LA INTEL·LIGÈNCIA SOCIAL. HABILITAT DE 
FUTUR

PONENT:  Jaume Lladó. Dale Carnegie
DATA: 26 de febrer
HORARI: 18.00 h.
DURADA:  1.30 hores
ASSISTENTS: 33

LES ETAPES D’UNA BONA SUCCESSIÓ

PONENT:  Jordi Tarragona. Especialista en 
Empresa Familiar

DATA: 28 de febrer
HORARI: De 16.00 a 18.00 h.
DURADA:  2 hores
ASSISTENTS: 10

QUÈ FAN ELS GRANS MÀNAGERS

PONENTS:  Joan R. Alabart, director de l’MBA-
URV i Gallup-Certified Strengths 
Coach
Alfred Arias, coordinador del 
mòdul de Persones de l’MBA-URV 
i exdirectiu de Dow Chemical

DATA: 6 de març
HORARI: De 18.30 a 20.00 h.
DURADA:  1.30 hores
ASSISTENTS: 16

DINAMITZA LA TEVA MARCA EN UN MÓN 
OMNICANAL

PONENTS:  Ricard Pàmies. Enginyer tècnic 
en informàtica de Sistemes. 
Programador web. 
Xavier Verdú. Tècnic Informàtic. 
Expert en servidors web, 
visualització i posicionament web. 

DATA: 12 d’abril
HORARI: De 9.30 a 11.30 h.
DURADA:  2 hores
ASSISTENTS: 50
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ESTÀ LA MEVA EMPRESA PREPARADA PER UNA 
CRISI DE REPUTACIÓ?

PONENT:  Santi Serrano. “Evidentia 
Education Consulting”

DATA: 3 de maig
HORARI: De 9.30 a 11.30 h.
DURADA:  2 hores
ASSISTENTS: 25

REGISTRE DE JORNADA I DESCONNEXIÓ 
DIGITAL. NOUS DESAFIAMENTS I OBLIGACIONS 
EN MATÈRIA LABORAL I DE RRHH

PONENTS:  Mireia Sabaté i Raquel Serrano,
                  Advocades de Baker Mckenzie
DATA: 26 de setembre
HORARI: De 9.30 a 11.00 h.
DURADA:  1.30 hores
ASSISTENTS: 33

COM CREAR UN EQUIP DE MILLENIALS 
FELIÇOS

PONENT:  David Tomás. Cyberclic
DATA: 19 de desembre
HORARI: De 18.30 a 20.00 h.
DURADA:  1.30 hores
ASSISTENTS: 9

RESUM

9
Workshops

201
Alumnes

16
Hores

Aquests workshops tenen el patronici de l’empresa: 
BANASEGUR
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PROGRAMA FP DUAL 
PER LES EMPRESES

INTRODUCCIÓ

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació d’Espanya, va presentar davant la unitat 
Administradora del Fons Social Europeu, el progra-
ma “Fp Dual en l’Empresa”.

El “Programa FP Dual en l’Empresa” está con-
finançat pel Fons Social Europeu pel periode 2014-
2020, la Cambra de Comerç d’Espanya i la resta de 
Cambres de Comerç realitzen el confinançament 
restant.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

- Identificar la idoneïtat de les empreses que 
participen en el sistema de Formació Dual a 
Espanya i, com a conseqüència, poder disposar 
d’un registre objectiu de les mateixes que 
permet reconèixer i incorporar a aquelles que 
van aconseguint els requisits exigits.

- Atorgar el valor que correspon a la figura 
clau del tutor d’empresa participant en 
Formació Dual, lloc que desenvolupa una paper 
fonamental per a la formació dels aprenents, 

Per això, és important que les empreses 
coneguin quines característiques ha de tenir i 
que s’impliquin en la formació necessària per al 
compliment de les seves tasques.

-  Avaluar el sistema amb una sèrie d’indicacions 
d’impacte sobre l’ocupació que permet compro-
bar, per exemple, quins enfocaments generen 
millors resultats.

EL PAPER DE LA CAMBRA

La Cambra, com organisme responsable de l’exe-
cució directa de les actuacions en els territoris de la 
seva demarcació i de la gestió tècnic-administrativa 
s’ocupa de:

- Coordinar el programa de Fp Dual a l’empresa a 
la seva demarcació.

- Desenvolupar les activitats de promoció, difusió 
i comercialització del programa.

- Garantir la part de cofinançament que li corres-
pongui pel desenvolupament i execució de les 
actuacions.

Portada opuscle de la FP Dual.
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1. Jornades i tallers de Fp 
Dual

2. Assessoraments 
personalitzats

3. Reunions

4. Participació en actes

1. JORNADES I TALLERS DE FP DUAL

JORNADA: CONEIX LA FP DUAL DES DEL 
SISTEMA LABORAL

DATA: 26 de setembre de 2019
PONENTS: Mireia Sabaté i Raquel Serrano,

Advocades de Laboral de Baker 
Mckenzie

- Desenvolupar les accions necessàries pel com-
pliment dels objectius del programa.

- Acollir-se a la metodología definida per la Cam-
bra d’Espanya pel desenvolupament i execució 
del programa.

- Realitzar la justificació técnica i financera davant 
la Cambra de Comerç d’Espanya, de conformi-
tat amb el que estableix en la metodología del 
programa.

La Cambra ha realitzat les següents activitats infor-
matives per incentivar la Fp Dual a les empreses de 
la nostra demarcació:

ASSISTENTS: 35 persones

Presentació de la jornada Fp Dual des del Sistema Laboral.

JORNADA-TALLER: NECESSITATS EN LA FP DUAL 
EN LES FAMILIES PROFESSIONALS: INSTAL·LACIÓ, 
MANTENIMENT, ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
DATA: 27 de novembre de 2019
PONENT: Rafael Castaño. Prospector dels 

Serveis Territorials d’Educació de 
Lleida.

ASSISTENTS: 20 persones

Retall de premsa sobre la 
jornada del 27 de novem-
bre de 2019.
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2. ASSESSORAMENTS PERSONALITZATS

Durant l’any 2019, es van realitzar 61 visites a em-
preses, amb la intenció de donar a conèixer, de 
forma més personalitzada, la FP Dual. A partir de 
conèixer quines són les seves necessitats se presen-
ten els centres formatius que imparteixen els cicles 
adequats a l’activitat de l’empresa. D’aquestes em-
preses visitades, 21 van estar interessades en signar 

Assessorament a empreses a la Fira Fp Dual a Lleida.

Assessorament a empreses a la Fira Fp Dual a Lleida.

Assessorament a empreses a la Fira Fp Dual a Lleida.

conveni amb els diferents centres formatius de Llei-
da i província per tal d’acollir alumnes en pràctiques.

La participació en aquest programa ajuda a l’empresa 
a tenir un apropament escola-empresa i es conver-
teix amb un eix molt important en la formació i en la 
inserció dels joves.
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3. REUNIONS

Els dies 26 de novembre i 3 desembre, se van rea-
litzar reunions de treball amb el President del Col·legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), 
el prospector del Departament d’Educació dels Ser-
veis Territorials de la Generalitat a Lleida, els coordi-
nadors de dual dels  centres formatius de la Segarra 
de Cervera i el Torrevicens de Lleida i que van estar 

coordinades per la Cambra. El motiu d’aquestes tro-
bades van ser l’organització de jornades divulgatives 
per presentar el contingut dels estudis del Grau Su-
perior d’Higiene Bucodental, en modalitat Dual, cap 
a les clíniques dentals i odontòlegs de la demarcació 
amb la finalitat  de donar a conèixer la modalitat de 
contractació d’alumnes en pràctiques.

Reunió en la COEC amb el Sr. Joan Carrera, president del col·legi, els centres formatius 
del Torrevicens i la Segarra, el Departament d’Educació de Lleida i la Cambra de Comerç.
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4. PARTICIPACIÓ EN ACTES

El 21 de novembre, vam assistir al I Congrés de 
la Fp de Catalunya que es va realitzar al Palau 
Reial de Pedralbes de Barcelona amb l’objectiu de 
donar Suport a la formació professional com ele-
ment estratègic més important per a una societat 
avançada i de progrés. Per aquest motiu, Catalunya 
necessita un model de Formació Professional que 
actuï com a motor de competitivitat i ocupabilitat, 
i permeti afrontar el nou context de transformació 
del mercat de treball.

Es van presentar els diferents models d’actuació de 
països europeus capdavanters en formació profes-
sional com són Alemania i Suècia.

PROGRAMA

08.45 h.  
09.15 h.

09.35 h. 

Obertura de portes.
Benvinguda.
·Hble. Sr. Pere Aragonès, vicepresident 
i Conseller d’Economia i Hisenda.
·Sr. Josep González i Sala, president de 
PIMEC

Conferència: “El futur de la Formació 
Professional a la Unió Europea”
Sr. João Santos, deputy Head of Unit 
VET, Apprenticeships and Adult Lear-
ning de la Comissió Europea
Introductora: Laura Foraster, secretària 
general de Diplocat.

“La prospectiva estratègica en l’era 
digital. Quines són i seran les noves 
necessitats de les empreses?”
Coordinador: Sr. Jordi Arrufí, responsable 
del Programa de Talent Digital de la Mo-
bile World Capital Barcelona.
Relator: Sr. Ricard Bellera, secretari de 
Treball i Economia de CCOO de Cata-
lunya.
Debat
·Sr. Joan Lluís Espinós, director gene-
ral de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial.

10.10 h.

Assistents al Congrés. Sala d’actes del Palau Reial de Pedralbes (Barcelona).
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·Sr. Francesc Colomé, membre de 
l’executiva de la Fundació Catalunya 
Europa.
·Sr. Héctor Santcovsky, director de 
l’Àrea de Desenvolupament Social i 
Econòmic de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB).
·Sr. Carles Camí, president de la 
Confederació de Centres Autònoms 
d’Ensenyament de Catalunya.

Pausa cafè
“Model d’orientació. Com s’ha de po-
tenciar el talent des de la Formació 
Professional?”
Coordinadora: Sra. Imma Estivill, 
presidenta de PIMEC Formació i  
Ocupació.
Relatora: Sra. Eva Gajardo, secretària 
d’Igualtat i Formació Professional d’UGT 
Catalunya.
Ponència: Sr. Màrius Martínez, 
professor titular d’Orientació 
Professional, Facultat de Ciències de 
l’Educació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB).
Debat
·Sra. Mercè Garau, directora general 
del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).
·Sr. Lluís Vila, president de Federació 
de Pares i Mares d’Alumnes d’Estudis  
Sufragats amb Fons Públics No 
Universitaris de Catalunya (FAPAES).
·Sra. Montse Ramon, executive Board 
d’Industrias Tapla.
·Sr. Àngel Miguel, director de l’Institut 
Pere Martell.

Experiències internacionals de 
Formació Professional
-El sistema de Formació Professional 
a Suïssa
Sra. Barbara Primo, directora del 
Projecte DESK- Dual Education Skills 
Hospitality de Suïssa.

-El sistema de Formació Professional 
a la Gran Bretanya
Sr. Anthony Impey, Apprenticeships 
and Skills Policy board Chair de la 
Federació Nacional de Treballadors 
Autònoms i Petites Empreses del 
Regne Unit (FSB).
Introductora: Sra. Mireia Borrell, 
secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea.

11.15 h. 
11.45 h. 

13.15 h.

Dinar - còctel
Benvinguda
·Hble. Sr. Chakir El Homrani, conseller 
de Treball Afers Socials i Famílies.
·Sr. Ignasi Farreres, president del 
Centre d’Estudis Econòmics i Socials 
(CEES).
·Sr. Josep González, president de 
PIMEC.

“El paper de l’empresa en la nova 
Formació Professional. Com s’han 
d’implicar les organitzacions 
en el sistema de la Formació 
Professional?”
Coordinador: Sr. Emili Pons, 
vicepresident del Centre d’Estudis 
Econòmics i Socials (CEES).
Relatora: Sra. Sílvia Miró, directora de 
Polítiques d’Ocupació i Formació de 
PIMEC.
Debat
·Sra. Ariadna Rectoret, directora del 
Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya.
·Sra. Mercè Chacón, coordinadora del 
Pacte Nacional per a la Societat del 
Coneixement del Dep. d’Empresa i 
Coneixement.
·Sr. Jordi Farrés, gerent de Decolletatge 
Farrés (DECFA) i president d’ADECAT
Sr. Antoni Ruiz, director Gerent 
d’AEMIFESA i membre de FEGICAT.
·Sra. Mónica Moso, responsable del 
Centre de Coneixement i Innovació 
de Fundació Bankia per a la Formació 
Dual.

“Flexibilització del sistema. Com s’ha 
d’adaptar el sistema a una societat 
en canvi continu?”
Coordinadora: Sra. Neus Pons, directora 
gerent de la Fundació BCN FP.
Relatora: Sra. Iris Molina, directora de 
Coneixement i FP de Foment del Treball 
Nacional.
Debat
·Sr. Fabian Mohedano, president 
del Consell Català de Formació 
Professional.
·Sra. Montse Blanes, directora de 
l’Institut Bonanova.
·Sr. Enric Roda, director de Recursos 
Humans d’Industrias Teixidó.
·Sr. Miquel-Muç Vall, director gerent de 
la Fundació Inform.

14.15 h. 
15.30 h. 

15.50 h.

17.00 h.
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Presentació de conclusions. Comitè 
Impulsor
·Sr. Camil Ros, secretari General d’UGT 
Catalunya.
·Sr. Javier Pacheco, secretari General de 
CCOO Catalunya.
·Sr. David Tornos, secretari General de 
Foment del Treball.
·Sr. Antoni Cañete, secretari General de 
PIMEC.

Cloenda
·M. Hble. Sr. Quim Torra, president de 
la Generalitat de Catalunya.
·Sr. Josep González, president de 
PIMEC.

Fi de la jornada

18.15 h. 

19.00 h.

19.30 h.

El dia 19 de setembre, es va assistir a la “III Jor-
nada El futur de les competències professionals 
a Catalunya. Serveis a les empreses” que se va 
realitzar a l’Auditori del Palau de la Generalitat i que 
van estar organitzades pel Departament d’Empresa 
i Coneixement. 

Els temes que se van tractar van ser els següents:

1.La transformació dels perfils professionals en els 
serveis a les empreses. Com formar als nous pro-
fessionals.

  ·Sr. Xavier Sala i Martin, Catedràtic d’Economia de 
la Universitat de Colúmbia.

Participació del Sr. Josep Antoni Gené, president de la Comissió de For-
mació de la Cambra de Comerç de Lleida i Gemma Torres, responsable 
de l’Àrea de formació.

2.Taula rodonda sobre el futur de les competències 
professionals en l’àmbit de la formacó profesional.

 ·Sra. Muntsa Vilalta Cambra. Dtra. Gral. de Comerç.

 ·Sra. Sílvia Miró, Dtra. de Polítiques d’Ocupacio i 
Formació.

3.La transformació dels perfils professionals en els 
serveis a les empreses. Com formar als nous pro-
fessionals.

 ·Sr. Josep Miquel Piqué. President de la Salle Tec-
nova i de l’Assoc. Internacional de Parcs Científics 
i Àrees d’Innovació.

4.El futur de les competències professionals en 
l’ambit de la formació universitària.

 ·Sra. Ariadna Rectoret, Directora del Conforcat.

 ·Sr. Martí Casadesús, Dtor Agència Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya.

 ·Sra. Maria Caprile, Dtora de Recerca i sòcia fun-
dadora de Notus. 

 ·Sra. Mar Alarcón, fundadora i Ceo de SocialCar.

 ·Sr. Fernando de la Rosa, fundador de Foxize School.
Ponències de la III Jornada “El futur de les competències professionals 
a Catalunya. Serveis a les empreses”.
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ALTRES 
ACTIVITATS

OXFORD TEST OF 
ENGLISH
L’examen d’Oxford University Press, el departa-
ment editorial de la Universitat, està reconegut, en-
tre altres, per la Asociación de Centros de Lenguas 
en la Enseñanza Superior (ACLES), la Conferència 
de Rectors (CRUE) i organismes oficials com els 
ministeris i conselleries d’Educació.
 
Entre les características principals de l’Oxford Test 
of English (OTE) cal destacar que és un examen 
molt innovador ja que se realitza de forma 100% 
on-line.

En tan sols dues hores, i en qualsevol moment, els 
alumnes poden certificar-se en els nivells A2, B1 i 
B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència 
(CEFR). Els resultats estan disponibles en un màxim 
de 14 dies, en els quatre mòduls: Reading, Speaking, 
Writing y Listening.

A més a més, en cas de no obtenir la qualificació 
desitjada en algún mòdul, se pot tornar a realitzar 
la part en la que se vulgui tenir un millor resultat.

Per realitzar l’examen d’Oxford, és imprescindible 
fer-ho en centres examinadors autoritzats (Appro-
ved Test Centres). A Lleida, de moment, només n’hi 
ha dos, un d’ells és la Cambra de Comerç de Lleida.

Expansió internacional

España va ser el país escollit per a la implantació 
mundial del Oxford Test of English. L’èxit del llança-
ment ha estat determinant per afrontar la expan-
sió internacional. Els llocs on es troba implantat ja 
l’examen són:

• A Hispanoamèrica: Mèxic, Costa Rica, Perú, Xile i 
Argentina.

• A Europa: Espanya, Itàlia, Alemania, Austria, Polò-
nia, Holanda, Rumanía i Regne Unit.

• Àsia Central i Països del Golf, Magreb, Península 
aràbiga. Un dels mercats amb major penetració 
és Aràbia Saudí.

Sessions d’examens Oxford. Nivells B1 i B2.
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Més de 150 institucions el reconeixen en aquests 
països, en els que ja hi trobem 50 centres autorizats 
per a poder fer l’examen.

La Cambra va signar en el 2018 un conveni amb la 
Universitat d’Oxford per ser centre examinador dels 
examens de nivell d’anglès A2-B1-B2.

Durant l’any 2019, s’han realitzat 7 grups d’examens 
amb un total de 27 d’alumnes que han pogut certifi-
car el seu nivell d’anglès obtenint B1 i B2. 

Trobada de Centres Autoritzats de Catalunya 
i Balears

El 3 d’abril de 2019, la Cambra de Comerç de Lleida, 
va participar en la II Trobada de Centres Autoritzats 
de Catalunya i Balears que va tenir lloc a la Universi-
tat de Llengües de Barcelona.

El motiu d’aquesta trobada va ser l’intercanvi 
d’experiències i crear un brainstorming per la mi-
llora del servei, de la comunicació i el marketing. Al-
hora es va fer la presentació dels  nous centres que 
van obrir les portes en 2019 en territori nacional així 
com el reconeixement per part dels directius de la 
Universitat d’Oxford per la feina ben feta i implica-
ció per fer extensiu el seu examen.

Universitat d’Idiomes de l’Autònoma de Barcelona.

Ponència del Sr. Simon R. Ferdinand, Head of Assessment de la 
Universitat d’Oxford a Espanya
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CURSOS SUBVENCIONATS

ACCIONS FORMATIVES 
DEL CONSORCI PER A LA 
FORMACIÓ CONTINUA 
DE CATALUNYA 
CONFORCAT
El Consorci per a la Formació Continua de Catalun-
ya té encomanada la gestió i execució dels progra-
mes de la formació professional continua amb els 
següents objectius:

- Desenvolupar la formació professional contí-
nua com a instrument essencial per garantir la 
formació al llarg de la vida, l’adaptació dels tre-
balladors i de les empreses a la nova societat 
basada en el coneixement i el manteniment de 
la capacitació professional dels treballadors en 
supòsits de canvis i mutacions dels processos 
productius en el mar de l’estratègia europea 
d’ocupació.

- Garantir l’exercici efectiu de la competència 
de la Generalitat de Catalunya pel que fa a 
l’organització i gestió de la formació professio-
nal contínua amb independència de la forma 
de finançament o de l’origen dels fons.

- Impulsar i difondre entre empresaris i treballa-
dors la formació porfessional contínua al con-
junt del territori.

A l’any 2019 se’ns va concedir varies accions del 
programa Sectorial:

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

ACCIONS PROGRAMA SECTORIAL: 
- Actualització Fiscal i Comptable
- Anàlisi i Control de Costos
- Aparadorisme
- Comptabilitat Bàsica
- Control de Gestió
- Informació i Atenció Turística en Llengua 
Estrangera: Anglès

- Informació i Atenció Turística en Llengua 
Estrangera: Francès 

- Nomines i Seguretat Social
- Optimitza la teva Botiga 



103

FORMACIÓ

memòria d’activitats 2019

CURS ACTUALITZACIÓ FISCAL I 
COMPTABLE
 
L’acció formativa, té com a objectiu analitzar les 
principals novetat legislatives en matèria fiscal 
i comptable aparegudes al llarg de l’exercici en 
curs i modificacions legals previstes per a l’exercici 
següent regulades en els Pressupostos Generals de 
l’estat, amb uns objectius com son:

-L’actualització contínua dels coneixements 
fiscals i comptables

-Conèixer la problemàtica de tancament 
comptable de l’exercici econòmic

-Conèixer les novetats legislatives més destaca-
des

-Analitzar la previsió d’avantprojectes i futures 
reformes legislatives

-Conèixer les últimes novetats normatives, la 
seva aplicació pràctica i els diferents criteris i 
interpretacions.

Alguns dels seus objectius:

-Novetats en l’àmbit de l’IVA
Curs “Actualització Fiscal i comptable”.

1
Curs

15
Hores

13
Assistents

-Novetats en l’àmbit de l’impost Sobre Societats

-Novetats en l’àmbit de l’IRPF

-Anàlisi de la problemàtica comptable dels 
tancaments de l’exercici.

-Altres novetats fiscals.

CURS ANÀLISI I CONTROL DE COSTOS
 
Aquest curs explicarà els diferents models de càlcul 
de costos per reconèixer el més adequat per la seva 
implantació a una empresa determinada. Amb els 
següents objectius: 

-Interpreta les desviacions i proposar mesures 
correctores quan sigui necessari

-Introduir els participants en els conceptes rela-
cionats amb la comptabilitat analítica

-Proporcionar als participants coneixements so-
bre diferents models de costos

-Aprendre els elements relacionats amb els cos-
tos estàndard i el seu paper.

1
Curs

25
Hores

16
Assistents

Curs “Anàlisi i Control de Costos”.
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CURS APARADORISME
 
L’objectiu del curs es facilitar als treballadors les 
competències bàsiques que permetin optimitzar i 
millorar l’estat de l’establiment, en temes com la 
il·luminació, els colors estructures i materials.

Es van realitzar dos grups, un a Lleida i l’altre a la 
Seu d’Urgell amb la col·laboració de L’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Urgell.

1
Curs

35
Hores

8
Assistents

1
Curs

35
Hores

11
Assistents

G
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P 
1

G
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P 
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CURS COMPTABILITAT BÀSICA
 
Pretén iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics de 
la Comptabilitat, donant-los els coneixements con-
crets de l’aplicació en general. Els continguts treba-
llats son:

- El patrimoni

- El procés comptable

- El tractament comptable de les existències

- El tractament comptable de l’Iva

- Les amortitzacions 

1
Curs

60
Hores

29
Assistents

CURS CONTROL DE GESTIÓ
 
L’objectiu del curs es donar a conèixer d’una mane-
ra pràctica que és el Control de Gestió i la seva apli-
cació a l’empresa, aprenent les bases per dissenyar 
i implantar el sistema, analitzant l’empresa i el seu 
entorn, els seus objectius principals son:

-Introducció al control de gestió

-Anàlisi de l’empresa

-Desenvolupament del sistema

-Seguiment i control

-Supòsits pràctics 

1
Curs

40
Hores

17
Assistents

CURS INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: 
FRANCÈS
 
L’objectiu del curs es dotar a l’alumne d’expressions 
i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit 
les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb vi-
sitants que parlen anglès, s’ha treballat els següents 
temes:

-Presentar-se i saludar

-Descriure el producte

-Informació i resposta a les preguntes sobre 
una mercaderia

-Converses en un establiment

1
Curs

30
Hores

14
Assistents

1
Curs

30
Hores

7
Assistents

G
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P 
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A
G
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P 
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CURS INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA: 
FRANCÈS
 
L’objectiu del curs es dotar a l’alumne d’expressions 
i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit 
les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb vi-
sitants que parlen anglès, s’ha treballat els següents 
temes:

-Presentar-se i saludar

-Descriure el producte

-Informació i resposta a les preguntes sobre 
una mercaderia

-Converses en un establiment

1
Curs

30
Hores

4
Assistents

1
Curs

30
Hores

17
Assistents
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EI
D
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G
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CURS NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I
 
El curs té l’objectiu de dotar a l’alumne dels co-
neixements i habilitats practiques necessàries per 
confeccionar les nòmines amb tots els supòsits 
que es puguin donar a l’empresa així com elabo-
rar contractes, amb els objectius i característiques. 
L’afiliació a la Seguretat Social, els TC1 i TC2. Les 
nòmines, com es calculen les hores extres i les inca-
pacitats temporals i l’accident de treball. . . etc.

Curs “Nòmines i Seguretat Social I”.

1
Curs

30
Hores

21
Assistents

CURS OPTIMITZA LA TEVA BOTIGA
 
Els objectius del curs es que els alumnes sàpiguen 
planificar de manera estratègica l’espai de venda 
d’una botiga per aconseguir una major rendibilitat i 
augmentar les vendes. Crear el recorregut perfecte 
pel client i potenciar la compra impuls creant es-
pais estimulants. Saber com agrupar el producte 
per augmentar les vendes. Es va treballar en els se-
güents continguts:

-El disseny de l’interior, l’estructura i el mobiliari

-Com ampliar les zones de productes a la botiga

-Creant experiències 

-L’ambient comercial, el disseny pels sentits.
Curs “Optimitza la teva botiga” a Mollerussa.

1
Curs

12
Hores

13
Assistents

1
Curs

12
Hores

12
Assistents
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ENQUESTES

COL·LECTIU GÈNERE

CONTINGUTS DURADA

VALORACIÓ DEL CURS

4%

4%

6%
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Al Club Cambra hi ha lloc per a tot tipus d’empresa, 
des de les grans corporacions fins als emprene-
dors. Per aquest motiu, la Cambra de Comerç 
ha dissenyat paquets amb accions específiques 
i avantatges adreçats a cobrir les necessitats de 
cada perfil de negoci. 

A la Cambra de Comerç de Lleida hem creat el nostre 
Club amb la clara intenció de donar un millor suport 

COM FER-SE SOCI

TIPUS DE SOCIS

BÀSIC

Per a petites empreses, emprenedors 
i treballadors autònoms

PER QUÈ?

• Per fer créixer el teu negoci

• Per millorar les teves habilitats 
empresarials

• Per l’acompanyament d’un equip  
de professionals

BUSINESS

Per a pimes industrials, comercials  
i de serveis

PER QUÈ?

• Pel suport d’un equip d’experts  
en assessorament empresarial

• Per millorar la formació dels teus recursos 
humans

• Per augmentar les teves vendes

EXPORT

Per a empreses amb trajectòria en l’àmbit  
del comerç internacional

PER QUÈ?

• Per consolidar els teus mercats 
internacionals

• Per obrir nous mercats exteriors

• Per intercanviar experiències en l’àmbit  
de la internacionalització

VIP (Mitjançant conveni propi)

Per a grans empreses que vulguin ampliar 
la seva notorietat de marca

PER QUÈ?

• Per incrementar la teva visibilitat 
empresarial

• Per patrocinar accions i esdeveniments  
de Cambra de Comerç

• Per accedir als actors clau de l’escena 
econòmica i empresarial

a tot tipus de negocis, des de les grans corporacions 
fins a la petita empresa, els emprenedors i els tre-
balladors autònoms. Perquè a la Cambra tothom hi 
té un lloc.

Formar part del Club Cambra permet beneficiar-se 
d’avantatges, gaudir dels nostres serveis amb des-
compte i integrar-se a la potent xarxa d’empreses que 
representen les Cambres de Comerç a tot el món.

CLUB CAMBRA
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AVANTATGES SOCIS

GRATUÏT
ESDEVENIMENTS DE NETWORKING

Trobades Cambra

Dinars Cambra

Esdeveniments Cambra a Lleida

Dinars Cambra Export

Aniversari Club Cambra

Jornades eBusiness

EINES DE PROMOCIÓ

Directori d’Empreses

Comunitat on line

Logotip “Soci Club Cambra”

Serveis “Empromoc”

EINES PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Consultes tècniques d’internacionalització

Jornades d’Internacionalització

Recobrament d’impagats internacionals

Borsa de Treball en Comerç Internacional

EINES DE COMPETITIVITAT

Jornades de Competitivitat

Contact-Web

eConnectat

Forfait de 5 consultes tècniques

Informe trimestral del ritme econòmic

OPORTUNITATS DE NEGOCI

Creació d’oportunitats de negoci online

Accés a l’Enterprise Europe Network

Accés a les oportunitats dels socis Club Cambra

ESPAIS DE NEGOCI

Cambra Lleida i Cambra Barcelona - Sala de reunió

DESCOMPTES
EINES DE PROMOCIÓ

Serveis “Empromoc”

EINES PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ

Identificació de contactes internacionals

Notes sectorials internacionals

Missions Comercials Inverses

Assessorament Jurídic Internacional

Agenda personalitzada de contactes internacionals

EINES DE COMPETITIVITAT

Diagnosi Empresarial

Client misteriós

Retail Tour

Pla Estratègic

Producció d’idees Competitives

R+D+Empresa

Recerca de Nous Clients

eOrientació (Assessorament en TIC)

Estudis i estadístiques econòmiques a mida

FORMACIÓ

Formació continuada i Formació a mida In Company

Formació continuada i Formació a mida  
In Company en l’àmbit de la internacionalització

Descompte per autònoms a la Formació continuada

Programes de Formació ESADE

ESPAIS DE NEGOCI

Lleida - Sala d’Actes

Lleida - Sales de Reunions i Aules de Formació

Lleida - Sales o Auditori del Palau de Congressos  
La Llotja de Lleida” – “Paquet Reunió”

Lleida – Sala privada del Davall.

Barcelona – Diagonal

Barcelona - Casa Llotja de Mar

Sales a delegacions de tot Catalunya.
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AVANTATGES DE TERCERS
IBIS HOTELS

Descompte del 10% en el Ibis Lleida i en el Ibis Styles 
de Torrefarrera, per a tots els socis Business i Export 
del Club Cambra Lleida.

PARADORES

Descomptes VIP a tots els “Paradores Nacionales”, 
per a tots els socis del Club Cambra Lleida.

MAIL BOXES

Primer enviament de documentació Internacional 
gratuït! Només per ser Soci del Club Cambra Lleida.

HOTEL ZENIT

Tarifes especials en tots els Zenit hoteles a Espanya i 
Europa pels socis del Club Cambra Lleida.

LA CAIXA

Línia de finançament de 5.000 milions d’euros per a 
tots els socis. 

VISA Club Cambra “la Caixa”. La targeta financera 
d’empreses amb més beneficis com ara descomptes 
en carburants.

AGM ABOGADOS

10% de descompte en el servei de sol·licituds de vi-
sats i permisos de residència als emprenedors.

CÍRCULO LEGAL

10% de descompte en el servei d’assessorament 
mercantil. 

10% de descompte per a empleats i familiars de 
les empreses del club en la contractació del servei 
d’assessorament mercantil.

LLADÓ GRUP CONSULTOR

10% de descompte en la contractació del servei 
d’assessorament fiscal i tributari.

TECNICASA

Fins al 30 % de descompte en la contractació de ser-
veis de taxació per als socis business i fins al 15 % de 
descompte per a la resta de socis.

GIS

30% de descompte a l’accés de les Sales VIP de 
l’aeroport de Barcelona per als socis Business i 8% de 
descompte per als socis bàsics

30% de descompte en el pàrquing VIP de l’aeroport 
de Barcelona per als socis Business i 10% de des-
compte per als socis bàsics

PORT AVENTURA (BUSINESS & EVENTS)

Descomptes exclusius en serveis del Centre de Con-
vencions de Port Aventura per a tots els socis.

APARCA & GO

10% de descompte en els serveis d’aparcament per 
a tots els socis.

FIRA DE BARCELONA

Entrada gratuïta als salons organitzats per Fira per als 
socis Business.

AYUDAS-SUBVENCIONES.ES

Accedeix gratuïtament al portal de cerca, informació, 
gestió i tramitació de subvencions a nivell estatal, au-
tonòmic i provincial.

 
(*) Els Avantatges de Tercers són promocions i 
ofertes temporals que proporcionen entitats públi-
ques o privades per a tots els Socis Club Cambra.  
La Cambra no es farà responsable de la qualitat 
del servei prestat per aquestes entitats. Els Avan-
tatge de Tercers canvien contínuament i pot ser 
que al moment de visualitzar aquest document, ja 
no siguin els mateixos. Per consultar els avantat-
ges vigents en cada moment heu de visitar el web:  
http://www.clubcambra.com/ca/avantatges/.

COM ASSOCIAR-S’HI

Trucant al 973 23 61 61 o a través de la nostra 
web www.cambralleida.org

Conveni amb MailBoxes.
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PATROCINADORS DEL CLUB CAMBRA LLEIDA

Avança’t  
amb el 
Club Cambra
Lleida
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CICLE DE 
CONFERÈNCIES 
CATALUNYA, PRESENT I 
FUTUR
En 2019, vam comptar per la realització del Cicle de 
conferències amb ponents d’alt nivell especialitzats 
en l’àmbit econòmic com varen ser: el Sr. Guillem 

JORNADES I 
CONFERÈNCIES

PERSPECTIVES ECONÒMIQUES

DATA: 14 de març de 2019
PONENT:  Sr. Guillem López Casasnovas.

ASSISTENTS:  40 persones

Economista. Catedràtic 
d’Economia de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
Fou Conseller independent del 
Consell de Govern del Banc 
d’Epanya.

ECONOMIA CATALANA: PRESENT I FUTUR

DATA: 27 de març de 2019
PONENT:  Sr. Oriol Amat.

ASSISTENTS:  50 persones

Economista inclòs en el ranking 
H. Index Scholar. Catedràtic 
d’Economia Financera i 
Comptabilitat de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
President d’ACCID.

ELS RISCOS ECONÒMICS DELS EXERCICIS 2019-
2020: ESTRATÈGIES I OPORTUNITATS

DATA: 4 d’abril de 2019
PONENT:  Sr. Francesc Xavier Mena.

ASSISTENTS:  40 persones

Catedràtic d’Economia de la 
Universitat Ramon Llull i 
professor ordinari d’ESADE. Ha 
estat director del Departament 
d’Economia i dels màsters en 
Direcció Econòmica-Financera, 
Direcció de Marketing i Direcció 
de Producció i Operacions 
d’ESADE. Fou codirector dels 
programes PHARE de la Unió 
Europea als països de l’Est i 
president de la International 
Conference on Euro-India 
Economic Relationship (Nova 
Delhi, Índia).

López Casasnovas, el Sr. Oriol Amat i el Sr. Francesc 
Xavier Mena.

SESSIONS 
INFORMATIVES

Les Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega vam orga-
nitzar, conjuntament, en els seus respectius territoris, 
les primeres Jornades sobre “Perfils Professionals” 
amb l’objectiu d’analitzar i debatre les necessitats 
dels diferents perfils professionals a les empreses 

lleidatanes. També va pretendre donar a conèixer tota 
l’oferta pública de formació professional i de forma-
ció continua de la demarcació, així com evidenciar 
l’existent desfasament que existeix actualment entre 
aquesta oferta formativa i la demanda empresarial.
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JORNADA: EMPRESES I FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

DATA: 29 de novembre de 2019
LLOC:  

ASSISTENTS:  50 persones

Es podria considerar com un punt de partida sobre 
el que hem de treballar tots plegats sobre un sistema 
d’optimització dels recursos amb la finalitat que el 

sistema educatiu sigui més efectiu, i vagi més en 
sintonia amb les necessitats empresarials.

Sala d’Actes de la Cambra de 
Comerç de Tàrrega

JORNADA: PERFILS PROFESSIONALS

DATA: 11 de desembre de 2019
LLOC:  

ASSISTENTS:  50 persones

Sala d’Actes de la Cambra de 
Comerç de Lleida

Article de premsa de la Jornada Perfils Professionals.
Assistents a la jornada Perfils professionals a Cambra de Comerç de 
Tàrrega.

PROGRAMA:

Benvinguda
Sr. Jaume Saltó, President de la Cambra 
de Comerç de Lleida 
Taula Rodona: Els perfils professionals, 
necessitats i oportunitats:
• Sr. Rafel Castaño, prospector de la FP  
  DUAL als Serveis Territorials d’Educació     
  a Lleida.
• Sr. Joan Santacana, cap del Servei    
  Territorial d’Ocupació (SOC) de Lleida,  
  Alt Pirineu i Aran.
• Sr. Emili Grau, director de l’Institut  
  Caparrella. Representant d’un centre  
  formatiu. 
Taula Rodona: Necessitats i 
problemàtiques empresarials:
• Sr. Joan Fornés Guardia, President d’El  
  Gremi d’Instal·ladors de Lleida.
• Sra. Pilar Gallart Soro, Representant  
  de l’Associació Provincial d’Empreses  
  d’Automoció. 
• Sra. Núria Cervós, Presidenta del gremi  
  de Construcció.

17.25 h.

17.30 h. 

18.00 h.
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• Sra. Meritxell Pi, Directora General  
  Financera i Acció Corporativa del Grup  
  ICG.
• Sra. Pilar Marqués, Presidenta del gremi  
  de Forners de les Terres de Lleida. 
• Sra. Marga Joanós. Responsable Àrea de  
  Formació de la Federació d’Hostaleria. 
La visió des de les empreses, a càrrec 
de:
Presenta: Sr. Ramón Alturo. Director 
del Servei Territorial d’Empresa i 
Coneixement a Lleida.
• Sr. Xavier Moreno. Responsable de  
  RR.HH en Corporació Alimentària  
  Guissona SA. 
• Sr. Jordi Martínez Alonso. Director  
  Financer i RRHH de CRICURSA. 
Conclusions i Cloenda, a càrrec del 
Sr. Ramon Farré, Delegat del Govern a 
Lleida. 
Modera l’acte: Sr. Jaume Saltó, 
President de la Cambra de Comerç de 
Lleida
Fi de l’acte

19.00 h. 

19.25 h. 

19.45 h.

Ponents jornada Perfils professionals a Cambra de Lleida

Assistents jornada Perfils professionals.

Taula rodona amb els gremis en la jornada Perfils Professionals.
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La Cambra de Lleida l’any 2019 va 
organitzar dues noves edicions de les 
Nits Cambra.

El primer convidat en VICTOR KÜPPERS, 
és doctor en Humanitats. Professor de 
la Universitat de Barcelona i de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya, que 
col·labora amb ESADE i amb la Univer-
sitat de Navarra i també treballa com a 
professor ajudant de l’IESE i com a vice-
president de Barna Consulting Group. En 
les seves conferències i seminaris, Víctor 
exposa de manera divertida, pràctica i 
emotiva les claves fonamentals per des-
envolupar el potencial de cada persona, 
les seves sessions giren al voltant dels 
principis i valors humans, la importància 
de lluitar cada dia per ser millor persona i 
la necessitat de viure amb alegria, il·lusió, 
entusiasme, generositat i grandesa la 
nostra vida personal i professional. 
L’apassiona dignificar la professió del 
venedor i aspirar a qualsevol àmbit a 
l’excel·lència professional.

NITS CAMBRA
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L’esdeveniment es va realitzar el 4 
de juliol a l’Església de la Seu Vella 
de Lleida amb una assistència de 
320 persones. 

L’Esglèsia de la Seu Vella de Lleida, lloc on es va fer Nits Cambra amb 
Victor Küppers.

Les segones Nits Cambra va estar protagonitzades 
per LEOPOLDO ABADÍA POCINO, va ser pro-
fessor de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa 
(IESE) durant 31 anys i va presidir el Grup Sonnen-
feld de consultoria i formació. És l’autor de l’article 
La crisis Ninja, on explica en un llenguatge planer 
i col·loquial la crisi de les subprime dels EUA, s’ha 
convertit en un fenomen inesperat i porta més de 

5.000.000 de visites en el seu bloc personal) i JOSÉ 
MARÍA GAY DE LIÉBANA, economista, escrip-
tor, conferència i professor d’economia financera i 
comptabilitat a la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona, amb el títol “Les Converses 
Sensates” aquest 2 gurus ens van delitar amb l’estat 
de l’economia actual. 
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El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, lloc on es va fer Nits 
Cambra amb Leopoldo Abadía Pocino i José María Gay de Liébana.

Va tenir lloc el 4 d’octubre al Palau de Congressos La 
Llotja de Lleida amb una assistència de 170 persones. 



122

ACTIVITATS DE NETWORKING

memòria d’activitats 2019

El club Cambra Experience és una iniciativa que neix 
amb la idea d’apropar experiències noves als socis 
del Club Cambra.

Són experiènces úniques, on els assistents (exclusi-
vament socis) visitem les empreses més rellevants 
del territori de la mà del seu CEO, realitzant un 
recorregut per les seves instal·lacions i explicant-los 
la visió, missió i valors de l’empresa.  

L’assitència són grups petits d’un màxim de 25 
persones.

CLUB CAMBRA 
EXPERIENCE

1. 

2.

3.

4.

Benvinguda: (Entrada principal) 
Mahou San Miguel: l’origen, l’evolució i 
el que avui dia representa. Un resum que 
ofereix una àmplia visió de l’empresa.

Recorregut per les instal·lacions in-
dustrials:
La segona fase de la visita es desenvolupa 
per tota la fàbrica mitjançant un recorre-
gut guiat en el qual es donen a conèixer 
tots i cadascun dels detalls del procés 
d’elaboració de la cervesa. 

Món San Miguel:
La visita continua en un espai impactant, 
amb una original escenografia, on els vi-
sitants “viatgen al passat”. 

Degustació:
Abans de finalitzar, es posaran a prova 
tots els sentits amb un tast maridat de 
les cerveses de la companyia.

PROGRAMA

DATA:     12 de setembre de 2019
HORARI:  de 12 a 14 hores.
LLOC:  Instal·lacions de la Fàbrica San Miguel, 

Avda. Indústria, s/n. Lleida.
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Moments de la visita a les instal·lacions de San Miguel.
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Una de les línies estratègiques de la nostra Institu-
ció ha estat sempre la promoció de noves activitats 
comercials, industrials i de serveis de la nostra demar-
cació.  És en aquest àmbit on trobem el Servei de 
Creació d’Empreses que té com a finalitat difondre 
la cultura d’empresa, promoure l’esperit emprenedor, 
fomentar la creació de l’activitat empresarial, donar 
suport a la consolidació de la microempresa, petita 
empresa, així com als treballadors o treballadores 
autònoms i a les persones emprenedores. Aquesta 
àrea proporciona servei i assessorament als nous 
empresaris, ajudant-los a fer els primers passos per 
iniciar el seu projecte de negoci.

El Servei de Creació d’Empreses, s’emmarca dins un 
conveni amb el Departament d’Empresa i Ocupació, 
i forma part del projecte Catalunya Emprèn de la 
Generalitat de Catalunya que ha creat una xarxa 
d’assessorament empresarial de la qual formem 
part un gran nombre d’entitats. 

El Servei de Creació d’Empreses consisteix en 
un seguit de visites de l’emprenedor, concerta-

des prèviament amb un tècnic de la Cambra, qui 
l’assessorarà en l’acompliment i elaboració del Pla 
d’Empresa, donant-li suport i responent als diferents 
dubtes que es puguin generar durant el procés. Una 
vegada analitzats els aspectes rellevants per endegar 
el projecte, el tècnic, amb el suport de l’emprenedor, 
realitzarà el Pla Econòmic i Financer del nou negoci, 
i per últim, si s’escau, es facilitarà el Certificat de 
Viabilitat.

Així doncs, els tècnics ajudaran a l’emprenedor  
a realitzar el seu Pla d’Empresa:

• Dissenyar el Producte/Servei. 
• Elaborar l’estudi de mercat. 
• Identificar el públic objectiu. 
• Analitzar la competència. 
• Definir els recursos necessaris per portar  
a terme el projecte. 

• Definir la forma jurídica. 
• Elaborar el Pla Econòmic-Financer. 
• Cercar i informar de les línies d’ajut i 
finançament més adients. 

• Entre altres.

SERVEI DE CREACIÓ 
D’EMPRESES

Pla empresa. Signat: theboxmarketing.com 
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La Cambra facilita informació i assessorament de:

• Tràmits administratius per a crear una empresa.
• Formes jurídiques existents.
• Obligacions fiscals.
• Anàlisi de la viabilitat del negoci.
• Ajuts i subvencions.
• Proveïdors i Potencials Clients.
• Finançament. 

L’assessorament que s’ofereix no es limita a un 
nombre d’hores determinat, sinó que serà el temps 
que precisi l’emprenedor o emprenedora en l’estudi 
i anàlisi del seu projecte empresarial.

L’atenció a la persona emprenedora, en tots els casos 
serà individualitzada, donant-li la confiança neces-
sària per a l’exposició del seu projecte i atenent-lo 
amb la deguda reserva i confidencialitat.

OBJECTIUS
Un dels objectius del Servei de Creació d’Empreses 
és facilitar a les persones emprenedores, que hagin 
obtingut el Certificat de Viabilitat, unes condi-
cions de finançament avantatjoses per dur a terme 
les seves iniciatives empresarials, a través de les 
següents modalitats:

• Conveni de la Cambra amb la Caixa.
• L’Institut Català de Finances (ICF).
• L’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
• ENISA.
• Fons Capital Risc.

El Servei de Creació d’Empreses, té com a objectiu:
• Contribuir a la creació i consolidació de 
projectes empresarials viables per a les 
comarques de Lleida.

• Ajudar a incrementar el teixit empresarial  
de les Terres de Lleida.

• Millorar la qualitat dels nous projectes  
empresarials del territori.

• Contribuir a la generació d’ocupació en 
l’àmbit d’influència de la Cambra.

• Potenciar la formació empresarial dels 
nostres emprenedors.

• Fomentar l’esperit emprenedor.

• Donar suport a la consolidació d’empreses 
que porten poc temps al mercat.

Els objectius i les accions dutes a terme, es resu-
meixen en les següents línies estratègiques:

• Sensibilització i difusió de l’activitat emprenedora.

• Assessorament i suport en el procés d’empre-
nedoria.

• Seguiment de les empreses creades.

• Formació dels emprenedors.

• Suport a la consolidació de les empreses creades.

• Acompanyament i mediació financera.

Amb aquestes noves línies d’actuació, el Servei de 
Creació d’Empreses, fa un pas endavant, i a part 
d’assessorar als emprenedors, realitzarà jornades, 
organitzarà xerrades d’experiències empresarials, 
farà un seguiment dels emprenedors que passin per 
la Cambra, per tal de conèixer la seva situació actual 
i necessitats, i realitzarà accions formatives.

Pel que fa a la realització de jornades de foment 
de l’emprenedoria, hem treballat amb diferents 
col·lectius i abordat diverses temàtiques.

Fer un pla d’empresa amb Cambra Lleida, garantia de futur.
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Durant l’any 2019 s’han dirigit a les instal·lacions de 
la Cambra 32 persones interessades en el Servei de 
Creació d’Empreses, i d’aquestes, 16 han creat la seva 
empresa, fent realitat el seu projecte d’emprenedoria.

Aquest any s’ha formalitzat l’acompanyament 
per a l’accés al finançament, amb 2 emprenedors, 
ajudant-los d’una manera més activa a la recerca de 
finançament.

Pel que fa als sectors d’activitat de les noves empre-
ses, la major part les podem classificar en els sectors 
de comerç i serveis.

La forma jurídica més utilitzada pels emprenedors 
que realitzen l’assessorament i el pla d’empresa 
amb nosaltres, és la d’empresari individual i Socie-
tat Limitada, constitucions que realitzem des de la 
mateixa Cambra.

RESUM ACCIONS CREACIÓ 
D’EMPRESES 2019

ASSESSORAMENTS

PLANS D’EMPRESA FINALITZATS

EMPRESES CREADES

ACOMPANYAMENT EN L’ACCÉS AL FINANÇAMENT

32

3

16

2

EDAT

Si analitzem el perfil de l’emprenedor, la gran 
majoria tenen entre 26 i 45 anys.

L’emprenedor que es dirigeix a la Cambra es 
tracta d’una persona jove, encara que l’edat 
mitjana s’ha incrementat darrerament. 

SEXE

Pel que fa al sexe dels emprenedors, el percen-
tatge d’homes que han utilitzat el servei en 
aquest període ha sigut superior al percentatge 
de dones.

FORMACIÓ En el següent gràfic podem analitzar el perfil de les 
persones assessorades tenint en compte el seu 
grau de formació. El percentatge més nombrós 
d’emprenedors ha realitzat cicles formatius, l’altre 
grup nombrós és el de persones que han finalitzat 
el batxillerat. Si agrupem llicenciats, diplomats 
i persones amb estudis de grau podem veure 
l’important pes que tenen els estudis universitaris 
en la mostra. Per tant, cal destacar el considera-
ble augment del col·lectiu universitari, que en els 
darrers anys ha passat d’esser el col·lectiu menys 
representat, a ser dels que més es dirigeixen a la 
Cambra en aquest àmbit.
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Assessorats

Plans d’empresa 
finalitzats
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SITUACIÓ LABORAL

Pel que fa a la situació laboral, un 19% dels 
emprendors es troba aturat en el moment de 
l’assessorament, front el 69% que està treballant, 
la resta un 12% són inactius.

PROCEDÈNCIA

La gran majoria d’emprenedors que es beneficien 
del servei són de la plana de Lleida, concreta-
ment del Segrià, El Pla d’Urgell, i La Noguera.

EVOLUCIÓ SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

300

20
17

EVOLUCIÓ DEL SERVEI  
EN ELS DARRERS ANYS
En el següent gràfic es mostra l’evolució de les perso-
nes assessorades i de les persones que han finalitzat 
el seu pla d’empresa, durant els darrers anys.

Cal clarificar la diferència existent entre els asses-
sorats i els plans d’empresa finalitzats; considerem 
un assessorat, una persona que ha concertat cita 
amb els tècnics del Servei de Creació d’Empreses 
per una consulta puntual, i que no ha realitzat el pla 
d’empresa; d’altra banda, amb els plans d’empresa 
finalitzats, tal i com indica el nom, estem parlant 

d’emprenedors que han rebut l’assessorament ínte-
gre en l’acompliment del seu pla d’empresa i per 
tant l’han acabat.

En l’any 2019 hem tingut 32 consultes en l’àmbit de 
la Creació d’Empreses, tot i això, el nombre de plans 
d’empresa finalitzats ha estat menor, les persones 
s’han interessat, però no han realitzat tot el servei, 
han abandonat abans de tenir el pla d’empresa finalit-
zat, o bé han creat el seu negoci sense tenir acabat el 
pla, fet que s’ha incrementat durant aquest període.

20
18

20
19
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

TRAMITACIÓ 
PER ANY TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

SOCIETAT
LIMITADA NOVA 

EMPRESA

SOCIETAT 
RESPONSABILITAT

LIMITADA

11

20

13

9

13

15

7

3

6

1

0

EMPRESARI 
INDIVIDUAL

5

9

6

6

8

13
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0

0

0

0

16

29
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15

21

28

17

4

6

1
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PUNT PAE
El departament de Creació d’Empreses, com a punt 
PAE, punt d’atenció a l’emprenedor, ofereix als seus 
emprenedors la possibilitat de constituir la seva 
empresa telemàticament. Des del 2003 la única 
forma jurídica que es podia tramitar via Internet 
era la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), això 
va canviar l’any 2009, i a partir de llavors a part 
de la SLNE, també podem tramitar les Societats 
Limitades (SL), al 2013 es va iniciar la tramitació 
que permet la constitució de l’autònom; aquest 
servei suposa un benefici econòmic, de temps i 
de tramitació per l’emprenedor, ja que els tràmits 
autonòmics i estatals es realitzen des de la Cambra, 
llavors, l’emprenedor únicament cal que es desplaci 
al notari, i a l’ajuntament, en cas de ser pertinents 
tràmits municipals.

Els punts PAE utilitzen el sistema de tramitació 
telemàtica (STT) del Centre d’Informació i Xarxa 
de Creació d’Empreses (Circe), que és un sistema 
de tramitació d’expedients electrònics que, a través 
del Document Únic Electrònic (DUE), durà a terme 
l’intercanvi de la documentació necessària per la 
creació de l’empresa.

Aquest servei depèn de la Direcció General de 
Política de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

La següent taula mostra les tramitacions dutes a 
terme els últims anys:
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DELEGACIONS 
TERRITORIALS
Per apropar-se més als comerciants i als empresaris 
de les comarques lleidatanes, la Cambra disposa 
d’onze Delegacions a les següents localitats a càrrec 
de les quals hi ha una persona que assumeix la pre-
sidència de la delegació. 

1. LA NOGUERA
Delegat: Albert Coma Novau
C/ Barcelona, 55 baixos · 25600 Balaguer

2. LA SEGARRA
Delegat: Pere Serra Tomàs
C/ Mare Güell, 1 1. · 25200 Cervera

3. El PALLARS JUSSÀ
Delegat: Pere Cortina Coloma
C/ Sant Miquel del Puy, 31 
25500 La Pobla de Segur

Delegat:  Josep Calmet Olsina
C/ Magistrat Saura, 1 · 25620 Tremp

4. L’ALT URGELL
Delegat: Manel Guirado Campos
C/ Capdevila, 29, 3er · 25700 La Seu d’Urgell

5. LES GARRIGUES

Delegat: Miquel Viladegut Valls
C/ Ensenyança 24 · 25400 Les Borges Blanques

6. PLA D’URGELL
Delegat: Josep Anton Gaya
C/ Ferrer i Busquests, 47 1-1a · 25230 Mollerussa

7. L’ALTA RIBAGORÇA

Delegat: David Suils Barral
C/ Camp de la Vila · 25520 El Pont de Suert

8. EL SOLSONÈS

Delegat: Josep Maria Borés
Av. Països Catalans, 7 Baixos · 25280 Solsona

9. LA VAL D’ARAN

Delegat: Francesc Xavier Bordes Claveria
Ctra. De Gausac, 1 · 25530 Vielha

10. EL PALLARS SOBIRÀ
Delegada: Núria Cervós Cortina
Ctra. De LLessuí Km 1 · 25560 Sort

DINAMITZACIÓ 
TERRITORIAL

El servei tècnic de la Cambra, realitza durant l’any 
una sèrie de visites a diverses Delegacions per tal 
d’organitzar i participar en les activitats que des del 
territori es consideren adients. La finalitat i la raó 
de ser del Servei de la Cambra “Delegacions”, és la 
coordinació de les activitats que es duen a terme als 
territoris esmentats, així com fer d’enllaç entre les 
Delegacions i la Cambra de Comerç.

Cerdanya

Berguedà

Segrià

Lleida Urgell

9

107

1

2

3

3

4

5

6

8
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2. Reducció en la dependència energètica i de 
matèries primeres

L’ús de matèries primeres renovables, com alterna-
tiva a l’ús del petroli, reduirà el consum de recursos 
fòssils i per tant, reduirà la dependència energètica 
que els països desenvolupats tenen (UE, i especial-
ment Espanya).

3. Millora i transformació de zones agràries 
(avantatges pla de Lleida)

Per un altre costat, aquesta nova tecnologia pot 
estimular l’economia rural mitjançant:

La creació de nous mercats pels cultius agraris, 
els denominats, cultius no alimentaris - non food 
crops.

La implantació de plantes de transformació de la 
biomassa produïda, (les futures BIOREFINERIES). 
La implantació de les plantes de transformació en 
les zones de producció de la biomassa garantirà 
menors costos de transformació (p.e. reducció de 
costos logístics).

4. Noves línies de recerca per a la nostra uni-
versitat

El fet de desenvolupar un nou sector industrial 
fonamentat en la Biotecnologia Blanca ha d’obrir 
un ventall d’oportunitats a la nostra Universitat en 
diferents àmbits: Nous tipus de conreus energètics, 
línies de recerca en diferents aspectes com biotec-
nologia, enginyeria de processos, etc.

CLÚSTERS

Dins la dinamització territorial, trobem l’àrea que 
impulsa nous sectors industrials emergents que 
ajudin a diversificar els sectors industrials que exis-
teixen en el nostre territori: Clústers.

En aquest sentit, destaca l’impuls del Clúster 
de Bioproductes de les Terres de Lleida LLEI-
DABIOTECH.

El per què del desenvolupament d’aquesta indústria? 
La indústria dels bio-productes tindrà un impacte 
beneficiós en quatre àmbits importants:

1. Millora en el mediambient

L’ús de la biomassa, contribuirà a la reducció de 
l’efecte hivernacle, per la reducció de les emissions 
de CO

2. El balanç d’emissions de CO2 serà soste-
nible degut a què el CO2 que aquests productes 
emeten és el CO2 que prèviament han captat les 
plantes (aquests productes ajudaran a assolir els 
objectius del Protocol de Kyoto que la UE ha de 
complir).

L’origen vegetal de tots aquests productes fa 
que siguin biodegradables, la qual cosa significa que 
l’impacte mediambiental durant tot el cicle de vida 
d’aquests productes és menor que en els d’origen fòssil.



133

SERVEIS CAMBRA PER ÀREES

memòria d’activitats 2019

AGENDA NACIONAL 
I PLA DE MÀRQUETING

El servei d’agendes nacionals té l’objectiu d’ajudar 
a les empreses de Lleida a obrir mercat en altres 
territoris de l’estat, mitjançant la cerca, identifica-
ció i selecció de potencials clients, proveïdors o 
partners.

La Cambra, amb el suport de l’empresa, analitza el 
públic objectiu, les seves necessitats i les oportu-
nitats que té l’empresa de trobar clients potencials 
en les diferents zones de l’estat, seguidament es fa 
la recerca i selecció i es truca a les empreses esco-
llides, fixant una reunió entre el partner potencial i 
l’empresa contractant del servei.

La Cambra ofereix el servei de plans de màrque-
ting, ajudant a les mateixes a desenvolupar-se en 
aquesta àrea.

Els conceptes que es treballen es centren en la part 
comunicativa de l’empresa i són els següents:

• Punt de partida. Què estem fent? Ens ajuda a 
arribar als clients?

• Anàlisis de l’entorn intern i extern 

• Objectius comercials

• Estratègies:
- Segmentació de clients: perfils, necessitats
- Posicionament
- Avantatges competitius
- “Màrqueting mix”

• Argumentari de vendes

• Accions concretes a endegar

INNOVACIÓ

La tasca de la Cambra pel que fa referència a Inno-
vació es fonamenta en una oferta de serveis i en 
la realització d’activitats, estudis i organització de 
jornades, congressos i conferències, adreçades a la 
promoció de la innovació a les empreses de Lleida.

Oferint els següents serveis:
• Pla estratègic
• Producció d’idees competitives
• R+D+Empresa
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Des de la Cambra de Comerç de Lleida estem tre-
ballant per fer del Comerç Minorista una activitat 
competitiva i vertebradora del territori. El nostre 
objectiu és ajudar a mantenir el correcte equilibri 
entre els diferents models de comerç. Des del Servei 
de Comerç Interior d’aquesta Cambra posem a dis-
posició dels nostres associats una àmplia gamma de 
propostes en aquest sector:

Ajuts i subvencions

S’assessora de totes les subvencions i ajuts que 
beneficien al sector comercial en qualsevol àmbit:

· Promoció ocupació autònoma.

· Incentius a la inversió en determinades zones  
 a dinamitzar.

· Subvencions financeres per préstecs.

· Subvencions per reformes.

· Etc…

Obertura i funcionament d’una nova empresa 
comercial

Integrat en el Servei de Creació d’empreses, la 
Cambra facilita tota la informació i l’assessorament 
necessari per la creació d’una nova empresa comer-
cial: Ajudant a l’elaboració d’un pla d’empresa que 
permet la planificació integral del nou negoci, així 
com l’anàlisi econòmica, i financera del mateix, per tal 
d’establir la viabilitat i rendibilitat del futur projecte.

Al llarg de l’any 2019 s’han assessorat un total de 15 
emprenedors, i creat 3 projectes. En definitiva, el total 
d’hores empleades en assessorament per la creació 
de nous comerços és de 170 hores.

Diagnosi del punt de venda

Amb l’objectiu de millorar la competitivitat del 
comerç posem a disposició dels empresaris del 
sector un servei directe i personalitzat per a tots 
aquells que desitgin una diagnosi del seu comerç. 
Un assessor Tècnic Comercial de la Cambra visitarà 
l’establiment i s’entrevistarà amb l’empresari per 
poder analitzar una a una les variables condicionants 
de l’èxit del seu negoci: localització, estratègia pro-
ducte, preu i clientela entre altres. D’aquesta manera 
s’extrauran una sèrie de conclusions i recomanacions 
que ajudaran l’empresari a fer el seu comerç més 
competitiu.

Nous models comercials:  
Les franquícies

Aquesta jove forma de comercialització ha tingut un 
creixement espectacular en els darrers anys i s’ha 
transformat en el sistema més exitós d’expansió 
empresarial en l’actualitat.

Altres serveis que oferim:

·Oferta comercial i associacions de 
comerciants

·Temes fiscals

·Legislació autonòmica, nacional i 
comunitària

·Publicacions del sector

Formació

La formació professional del comerciant i la seva 
adequació a les formes canviants de la demanda, 
formen part dels objectius establerts pel Servei de 
Comerç Interior. Això queda reflectit en l’oferta for-
mativa d’aquesta memòria.

Divulgació d’informació sobre assumptes 
d’interès pel comerç

· Decret d’horaris Comercials
 Calendari d’obertura dels establiments comer-
cials els diumenges i festius.

· Junta Arbitral de Consum de Catalunya
 La Junta Arbitral de Consum de Catalunya té 
com a finalitat donar solució als conflictes que 
es presentin entre consumidors i empresaris.

· Informació de les principals fires internacionals 
del sector del comerç.

Conveni amb anceco

El 3 de novembre de 2.004 se signà el conveni de 
col·laboració amb ANCECO (Associació nacional 
de centrals de Compra), durant aquest any 2018 
s’ha continuat col·laborant, informant i sensibi-
litzant sobre la importància de les centrals de 
compra en el moment actual.

DEPARTAMENT DE 
COMERÇ INTERIOR
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La informació i l’assessorament especialitzat esde-
venen cada cop més factors claus en el camí de la 
internacionalització. Conèixer les característiques 
dels nostres mercats objectiu, les dificultats que 
ens podem trobar i informació comercial/sectorial 
de primera mà, són necessitats prioritàries per a la 
consecució dels nostres objectius empresarials. Dins 
d’aquesta àrea, el que pretenem és donar resposta 
a totes aquelles consultes que les empreses expor-
tadores es plantegen, a més d’esvair dubtes de la 
manera més acurada possible; és per aquesta raó que 
disposem de diferents fonts d’informació a l’abast 
de les empreses lleidatanes com:

• Bases de dades d’informació comercial i directoris 
d’empreses de pràcticament tots els països.

• Base de dades d’informació de qualsevol sector 
en qualsevol país.

• Servei de recerca d’informació legal d’àmbit comu-
nitari (programa European Enterprise Network).

• Informació aranzelària i fiscal a la importació 
(Bases de dades TARIC).

DEPARTAMENT 
INTERNACIONAL

• Informació sobre tràmits d’exportació.

• Un ampli fons bibliogràfic que recull informació 
sobre països i possibilitats comercials per a dife-
rents sectors.

• Accés a múltiples fonts d’informació especia-
litzada en comerç internacional disponible a la 
nostra web.

Complementàriament a la resolució de consultes que 
les empreses ens venen plantejant, el departament 
de comerç internacional compta amb altres instru-
ments que tenen com a objectiu mantenir als nostres 
exportadors informats en tots aquells temes que fan 
referència al comerç internacional i a les diferents 
accions de promoció internacional. 

Addicionalment el departament de comerç 
internacional de la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Lleida fa un seguiment mensual de la 
Balança Comercial de Lleida, elaborant-ne al final 
de cada exercici un estudi valoratiu, que pel que 
fa a l’any 2019 podem resumir breument en els 
següents punts:

CONTEXT 2019

Els aspectes més importants del 2018 amb afectació 
als resultats de la balança comercial han estat els 
següents:

•  Proteccionisme:  
Tot i que les conseqüències han arribat ara, en 
realitat el conflicte comercial entre els Estats 
Units Europea te el seu origen l’any 2004, quan 
el govern nord-americà va denunciar davant 
l’Organització Mundial de Comerç (OMC) a 
la UE per suposat tracte de favor al fabricant 
d’avions europeu Airbus (un consorci en el 
qual participen França, Alemanya, Regne Unit i 
Espanya) que perjudicava a la seva competidora, 
l’empresa aeronàutica nord-americana Boeing. 
Bàsicament, denunciava que la UE va finançar 
projectes d’Airbus amb crèdits per sota de 
preu de mercat. En una llarga batalla, l’OMC va 
dictaminar el 2010 que efectivament, hi havia 

comportaments de la UE que calia eliminar. 
La Unió Europea es va comprometre a fer-ho 
l’any 2011, però els Estats Units van considerar 
que no era suficient, així que va demanar un 
arbitratge. Aquest es va resoldre l’any 2018 
amb victòria nord-americana. Posteriorment, 
el 2 d’octubre de 2019 un altre tribunal va 
resoldre quines represàlies podia prendre 
Estats Units, i l’OMC la mateixa setmana va 
autoritzar als Estats Units a imposar aranzels 
pel valor equivalent al dany que havia sofert la 
seva indústria aeronàutica per les ajudes que la 
UE donava a Airbus (al voltant de 7.000 milions 
d’euros).

D’aquesta manera, Estats Units va imposar 
un aranzel ad valorem addicional del 25% a 
determinats productes dels quatre països 
que formen part del consorci, entre els quals 
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destaquen els vins, formatges, olis, olives, i 
conserves de productes del mar, entre altres. 

El fet que, per exemple, els productes italians no 
hagin sofert aquesta imposició per no formar 
part del consorci ho posa encara més difícil 
als exportadors espanyols, ja que és provable 
que es doni la situació que importadors 
d’Estats Units decideixin canviar els proveïdors 
espanyols per proveïdors italians, o fins i tot 
grecs, de productes similars.

Caldrà veure com evoluciona el conflicte. D’una 
banda, en la revisió d’aranzels que Estats Units 
va fer el passat mes de febrer de 2020, va 
quedar en res els rumors que parlaven de la 
possibilitat de que l’aranzel addicional del 25% 
passés a ser del 100%. També caldrà estar atent 
a una altra resolució que en els propers mesos 
haurà d’afrontar, ja que la UE també va reclamar 
a l’OMC per les ajudes que els Estats Units han 
proporcionat a Boeing. L’any 2012 l’OMC ja va 
donar la raó als europeus considerant il·legals 
aquestes ajudes. Per tant, podria donar-se 
el cas que properament també autoritzi la 
imposició d’aranzels, el que podria obligar a 
ambdues parts a encetar una negociació. 

 
•  Vet rus: 

L’any 2014 Rússia va decidir imposar un vet 

a la fruita de la Unió Europea prohibint-ne la 
seva importació, i aquesta decisió es manté 
encara a dia d’avui. El bloqueig d’un mercat tan 
important com el rus (l’any 2013 era el sisè país 
de destí de les exportacions lleidatanes i s’hi va 
exportar fruita per valor de 51 milions d’euros), 
ha afectat al sector exportador fructícola en 
general, obligant els exportadors a buscar 
mercats alternatius i a lluitar contra una pressió 
a la baixa dels preus. 

• Preus d’exportació de la fruita: 
Tot i que a l’exercici 2019 el valor de la fruita 
exportada ha augmentat, com es mostra en 
l’anàlisi detallat de l’últim capítol d’aquest 
informe n’ha disminuït el preu per kg. En aquest 
sentit, es fa palès el problema estructural que 
viu aquest sector, en que el productor no obté 
una retribució mínima que li permeti la seva 
supervivència.

• Tipus de canvi euro-dòlar USA: 
aquest factor que durant molts anys havia estat 
contrari als interessos dels exportadors de la 
Zona Euro, actualment té una menor afectació. 
En aquest sentit, tipus de canvi mitjà del 2019 
ha estat de 1,11 per euro, metre que el 2018 va 
ser  d’1,182USD per euro). Lluny queden valors 
com el de l’any 2008, en que el tipus de canvi 
mitjà va ser d’1,47USD/€.

PRINCIPALS DADES DE 
L’ANY 2019

1.  La Balança Comercial de Lleida 2019 torna a 
batre el seu màxim històric arribant el total 
d’intercanvis comercials internacionals 
als 3.173,65 milions d’euros. Aquesta 
xifra representa un augment de 97,46 milions 
d’euros respecte l’any precedent, suposant 
un creixement del 3,17% respecte el 2018. 
D’aquesta manera, es posa de manifest la 
importància que té la internacionalització 
per les empreses de Lleida.

2. Les exportacions de Lleida han arribat als 
2.121,85 milions d’euros. Això significa un 
increment del 1,33% respecte l’any 2018.

3. En els darrers 10 anys les exportacions 
de les empreses de Lleida gairebé s’han 

duplicat. L’any 2019 es va exportar per un valor 
de 1.136 milions d’euros, pels 2.121 actuals. 

4. Les importacions han augmentat de un 
5,25% amb un valor total de 1.051,80 milions 
d’euros.

5. La Balança Comercial segueix sent positi-
va amb un superàvit de 1.070,05 milions 
d’euros, mentre que les Balances de Cata-
lunya i Espanya són deficitàries. Les expor-
tacions doblen les importacions.

6. El nombre d’empreses exportadores ha 
sofert una important davallada, passant de 
3.986 a 2.977. No obstant això, ha augmentat el 
nombre d’empreses exportadores regulars, 
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que han passat de 922 a 940. Es considera 
que una empresa és exportadora regular quan 
realitza vendes internacionals continuades 
durant 4 anys.

7. Geogràficament, el principal destí de les 
exportacions de Lleida continua sent els 
països de la Unió Europea (on s’hi exporta 
un 62,05% del total). Segueixen a la Unió 
Europea com a destins de les exportacions de 
Lleida els països del continent asiàtic amb un 
13,61%, el continent americà amb un 10,68%, 
els països de la resta d’Europa amb un 7,07%, 
Àfrica amb un 6,00%, i Oceania amb un 0,60%.

8. Els principals països d’exportació són 
França (19%), Alemanya (10,77%), Itàlia 
(8,63%) i Portugal (4,34%) dins de la Unió 
Europea i Andorra (4,33%), Emirats Àrabs 
Units (4,08%), Estats Units (3,90%) i Brasil 
(1,99%) com a països no comunitaris.

9. Les principals variacions de les exportacions 
han estat en els següents països:

• França: Tot i no ser de les variacions més im-
portants, s’analitza per tractar-se del principal 
client de les empreses de Lleida, En aquest sen-
tit, les vendes a França han caigut un 7,25%. 
Aquesta davallada ve donada per la disminu-
ció de les vendes de fruita d’os en 11,21 mi-
lions d’euros (-31,87%). Cal precisar que ha 
disminuït tant la quantitat venuda (33.265 to-
nes per les 47.185 de l’any 2018), com el seu 
preu (0,750€/kg. l’any 2018 pels 0,726€/kg del 
2018). Altres productes que justifiquen aques-
ta disminució són les de fruita per a conser-
va, que han descendit en 4,75 milions d’euros 
(-23,68%), les de carn de pollastre en 6,88 mi-
lions d’euros (-31,47%), i les de pernils i espat-
lles en 4,88 milions (-51,14%).  

• Alemanya: Les vendes a Alemanya han cres-
cut un 7,28%, bàsicament gràcies a l’increment 
de les vendes de fruita d’os, les quals han estat 
de 108,08 milions d’euros pels 96,30 milions de 
l’any 2018.

• Regne Unit: Les vendes a Regne Unit han dis-
minuït un 6,06% principalment per la davallada 
del 62,12% de les expedicions de productes 
carnis i els seus derivats, les quals havien as-
solit els 12,74 milions d’euros l’any 2018 i que 
l’any 2019 només van arribar a 4,80 milions. 

• Polònia: les vendes a aquest país són les que 
més s’han incrementat, ja que han passat dels 
31,86 milions d’euros de l’any 2018 als 51,19 
milions del 2019. Aquest increment ha vingut 
donat per l’augment de les vendes de frui-
ta d’os, les quals han passat de 12,27 milions 
d’euros a 20,32 milions (+64,44%), i per les de 
derivats de la fruita, les quals han assolit 6,38 
milions d’euros, pels 1,55 de l’any 2018.

• Estats Units: Les exportacions als Estats Units 
han sofert una davallada del 8,86%, passant dels 
82,34 milions d’euros de l’any 2018 als 75,07 
milions del 2019. La causa d’aquesta davallada 
és la caiguda del 24,13% de les exportacions 
d’oli d’oliva, un dels productes més afectats 
per la imposició de nous aranzels el passat 18 
d’octubre. De fet, es pot veure com la relació 
entre la imposició d’aquesta mesura i la caiguda 
de les exportacions resulta evident. En aquest 
sentit, fins al mes de setembre s’havia exportat 
un 13,43% més d’oli que l’any 2018, mentre que 
en l’últim trimestre de l’any la quantitat d’oli 
exportada va caure un 61,34%. En valor, les ex-
portacions del 2018 van assolir els 48,03 milions 
d’euros, mentre que l’any 2019 només van arri-
bar als 36,44 milions. Aquestes dades posen de 
manifest un problema afegit: a la disminució de 
la quantitat d’oli exportat se li ha de sumar una 
disminució del 18,37% del preu unitari. 

• Aràbia Saudita: En aquest cas les vendes han 
augmentat un 40,42% gràcies a l’increment 
de les exportacions d’alfals deshidratat, les 
quals han augmentat un 178,50% al passar 
d’1,93 milions d’euros l’any 2018 a 5,37 milions 
l’any 2019. És important destacar, que aquest 
augment s’ha donat tant en quantitat, com 
sobretot en valor, ja que l’any 2018 el preu 
d’exportació era de 126,35 €/TM, mentre que 
l’any 219 va ser de 279,75 €/TM. D’altra ban-
da, les exportacions de fruita han crescut un 
62,69%, passant de 5,47 milions d’euros a 8,89 
milions.  

• Israel: Les exportacions a Israel han augmentat 
un 43,93%, al passar dels 16,66 milions d’euros 
l’any 2018 als 23,98 milions del 2019. Aquest in-
crement ve donat pel creixement de les vendes 
d’oli d’oliva (+175%), d’oli de gira-sol (+76%) i 
les de peres (+45%).

• Hongria: en aquest cas, les exportacions 
han disminuït un 38,27%. El principal causant 
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364,65
224,31
120,74
106,22
61,30
59,94
55,31
53,57
51,88
48,39
46,73
46,34
41,42
40,79
38,40
37,75
37,24
36,29
32,54

1.503,81
618,04

2.121,85

338,10
260,92
129,52
98,78
66,51
49,18
67,38
40,04
73,23
39,66
48,62
48,28
42,22
35,86
31,35
30,66
28,18
40,37
24,68

1.493,54
600,55

2.094,09

7,85%
-14,03%
-6,78%
7,53%

-7,84%
21,89%

-17,91%
33,79%

-29,15%
22,00%
-3,88%
-4,01%
-1,90%
13,75%
22,47%
23,12%
32,16%

-10,10%
31,86%

1 Fruita
2 Oli d’oliva
3 Farratges
4 Productes carnis frescs o refrigerats
5 Paper i les seves manufactures
6 Productes químics
7 Conserva de fruita
8 Equips, components i acces. automoció
9 Animals vius de l’espècie bovina
10 Productes carnis congelats
11 Altres olis vegetals
12 Sucs de fruita
13 Aparells d’il·luminació
14 Alimentació animals de companyia
15 Maquinària agrícola, apers i components
16 Envasos i embalatges
17 Mobiliari d’oficina i de la llar
18 Joieria i bijuteria
19 Adobs i altres productes per la protecció de cultius
 Subtotal
 Altres
 Total

2018
Variació any 
anterior %2019

RANKING DE PRODUCTES EXPORTATS

d’aquesta davallada de 5,41 milions d’euros és 
la venda d’animals vius de l’espècie bovina, la 
qual va ser de 10.550 caps l’any 2018 i inexis-
tent l’any 2019. Això va suposar una davallada 
d’11,97 milions d’euros, la qual va ser compen-
sada parcialment pels augments de les expor-
tacions de productes carnis.

• Turquia: es tracta d’un cas similar al 
d’Hongria. En aquest cas, les exportacions 

han disminuït un 65,40%, baixant dels 26,25 
milions d’euros de l’any 2018 als 9,08 milions 
de l’any 2019. El principal causant d’aquesta 
davallada també és la venda d’animals vius de 
l’espècie bovina, la qual va ser de 15.870 caps 
l’any 2018 i de 2.520 l’any 2019. Això va supo-
sar una davallada de 17,08 milions d’euros en 
les vendes d’aquest producte, passant dels 
19,65 milions d’euros l’any 2018 als 2,57 mi-
lions l’any 2019.

   Principals variacions:

• Fruita: El valor de les exportacions de fruita 
s’ha vist incrementat de forma significativa 
aquest 2019, sobretot les referents a fruita de 
llavor. A continuació es detalla el comporta-
ment per tipus de fruita:

 
 Fruita d’os: 
 En primer lloc cal que dir que aquest tipus de fruita 

és el producte més exportat per part de les 
empreses de Lleida. L’any 2019 se’n va exportar 
per un valor de gairebé 266 milions d’euros, el que 
suposa un 1,96% més que l’any 2018. 

 Un anàlisi detallat del comportament de les ex-
portacions d’aquest producte ens mostra que, 
a banda de disminuir el seu valor total, ha aug-
mentat el seu volum. És a dir, s’ha venut més 
fruita d’os però a un preu inferior al de 
l’any 2018. Mentre que aleshores es van ex-
portar un total de 290.829 tones a un preu de 
0,90€/kg, l’any 2019 es van exportar 319.764 
tones a 0,83€/kg. Per tant, el preu de la fruita 
d’os exportada va ser un 7,78% inferior.

 Pel que fa a les principals destinacions de 
la fruita d’os destaquen Alemanya (amb 
un 40,06% del volum total), França (amb un 
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10,40%) i Itàlia (amb un 9,33%). El principal 
creixement de l’any 2019 s’ha donat a Aleman-
ya on s’hi ha enviat un 21% més de fruita d’os. 
Per contra, França ha sofert una davallada de 
gairebé un 30%.

 Finalment, el protagonisme del volum (en to-
nes) de cada varietat de fruita d’os es detalla 
en el quadre següent:

• Oli d’oliva: Les exportacions d’oli d’oliva han 
sofert una davallada del 14,03%. El principal 
motiu ha estat la caiguda del preu d’exportació 
de l’oli, ja que la quantitat exportada ha estat 
molt similar. En aquest sentit, l’any 2018 es van 
vendre a l’exterior poc menys de 66.000 tones, 
mentre que l’any 2019 se’n van vendre gairebé 
69.000.

Mereix un anàlisi a part la situació del mercat 
d’Estats Units, ja que la imposició de nous aran-
zels el passat 18 d’octubre ha afectat a les ven-
des dels últims dos mesos de l’any. No obstant, 
el més preocupant és la tendència que marca 
per a l’any 2020 per a aquest mercat que és el 
primer destí de les vendes internacionals d’oli 
d’oliva per a les empreses de Lleida.

Si ens fixem en les dades anuals, s’aprecia 
que les exportacions d’oli als Estats Units 
han sofert una davallada del 24,13%. De fet, 
es pot veure com la relació entre la imposició 
d’aquesta mesura i la caiguda de les exporta-
cions resulta evident. En aquest sentit, fins al 
mes de setembre s’havia exportat un 13,43% 
més d’oli que l’any 2018, mentre que en l’últim 
trimestre de l’any la quantitat d’oli exportada 
va caure un 61,34%.

 
• Productes carnis: Les exportacions de pro-

ductes carnis (tant refrigerats com congelats) 
han augmentat un 11,68%. El principal motiu 
ha estat l’increment del preu d’exportació de 
la carn de porc, ja que la quantitat exportada 
ha disminuït un 1,56%. Pel que fa als mercats 
de destí, el 36% de les vendes es destinen al 
mercat italià.

 
• Productes químics: Les exportacions de pro-

ductes químics han augmentat un 21,89% grà-
cies a l’augment de les vendes a un gran nom-
bre de mercats. Dins d’aquesta categoria, els 
productes més exportats són els aglutinants, 
insecticides, fungicides, productes de química 
orgànica i farmaquímica.

• Conserva de fruita: Les exportacions d’a-
quests productes han disminuït un 17,91%, pas-
sant dels 67,38 milions d’euros de l’any 2018 
als 55,31 milions el 2019. Aquesta davallada ha 
vingut donada per la disminució de les vendes 
a mercats com França, Alemanya o Itàlia).

• Equips, components i accessoris d’auto-
moció: L’exportació d’aquests productes s’ha 

155.317,95

138.311,87

13.552,49

9.083,63

3.498,37

319.764,31

Préssecs i paraguaios

Nectarines i platerines

Albercocs

Prunes

Cireres

Total fruita d’os

Tones exportades (any 2018)

 Fruita de llavor: 
 La fruita de llavor és el cinquè producte més 

exportat (en valor) des de la província de Llei-
da. L’any 2019 se’n va exportar per un valor de 
74,70 milions d’euros, el que suposa un 28,19% 
més que l’any 2018.

Pel que fa al seu preu, la fruita de llavor tam-
bé s’ha exportat a un preu molt similar al 
de l’any 2018. Concretament l’any 2019 es 
van exportar un total de 100.869 tones a un 
preu de 0,73€/kg, mentre que l’any anterior es 
van exportar 80.113 tones a 0,72€/kg. 

Si ens fixem en les destinacions d’aquestes 
vendes les principals són França (on hi va un 
21,61% del volum total), Itàlia (amb un 18,60%) 
i Alemanya (amb un 8,90%). El principal incre-
ment de l’any 2019 ha estat a Itàlia, on s’hi ha 
exportat un 109,36% més), mentre que entre 
els descensos es poden destacar els casos de 
Brasil i França, on s’hi ha enviat un 21% i 12% 
menys de producte respectivament.

Finalment, el protagonisme del volum (en to-
nes) de cada varietat de fruita de llavor es deta-
lla en el quadre següent:

58.584,06

42.540,44

744,82

100.869,32

Peres

Pomes

Codonys

Total fruita de llavor

Tones exportades (any 2019)
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incrementat un 33,79%, passant dels 40,04 mi-
lions d’euros de l’any 2018 als 53,57 milions del 
2019. Aquest increment s’ha fet notar sobretot 
per l’augment de les vendes de carrosseries a 
França, i Polònia.

• Animals vius de l’espècie bovina: L’exporta-
ció d’animals d’aquesta espècie ha sofert una 
davallada del 29,15%, passant dels 55.560 caps 
l’any 2018 als 44.550 l’any 2019. Tot i que les 
vendes al Nord d’Àfrica i a Orient Mitjà s’han 
incrementat en 6.000 i 3.000 caps de bestiar 
respectivament, no ha estat suficient per cobrir 
la davallada de 13.000 caps a Turquia i gairebé 
11.000 a Hongria.

• Alimentació per animals de companyia: 
L’exportació d’alimentació per animals domèstics 
ha augmentat un 13,75%, passant dels 35,86 mi-
lions d’euros de l’any 2018 als 40,79 milions del 
2019. Aquest increment de vendes s’ha fet notar 
sobretot al mercat francès, amb un increment del 
35,25% i un valor total de 17,87 milions d’euros.

• Maquinària agrícola, apers i components: 
L’exportació d’aquest tipus de maquinària ha 
augmentat un 26,71%, passant dels 31,35 mi-
lions d’euros de l’any 2018 als 38,40 milions del 
2019. Aquest increment es basa en l’augment 
de les vendes de maquinària a Lituània, les quals 
han passat d’1,44 milions d’euros a 7,19 milions. 

96,62
76,36
57,89
49,33
34,04
32,38
31,47
31,18
30,56
27,83
27,35
24,22
23,96
23,94
22,12
19,23
19,02
16,35
15,61

659,45
392,35

1.051,80

95,74
51,46
57,51
59,42
22,32
33,69
31,94
33,43
40,97
28,67
22,78
25,24
23,02
18,51
11,10
18,49
21,94
13,82
16,93

626,99
372,34

999,33

0,91%
48,38%
0,66%

-16,98%
52,51%
-3,90%
-1,47%
-6,73%

-25,42%
-2,95%
20,06%
-4,05%
4,08%

29,28%
99,28%
4,00%

-13,31%
18,32%
-7,76%

1 Cereals
2 Equips, components i acces. automoció
3 Altres productes químics
4 Oli d’oliva
5 Animals vius de l’espècie porcina
6 Envasos i embalatges
7 Matèries primes i semimanufac. de plàstic
8 Animals vius de l’espècie bovina
9 Fruita
10 Electrodomèstics
11 Llavors de gira-sol
12 Pinsos i altra alimentació animal
13 Paper i pasta de paper
14 Aparells d’il·luminació
15 Materials de construcció
16 Productes de fosa de ferro
17 Automòbils
18 Tèxtil de vestir
19 Matèries tèxtils
 Subtotal
 Altres
 Total Productes

2018
Variació 

2019/20182019

RANKING DE PRODUCTES IMPORTATS
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CONCLUSIONS FINALS

Com s’ha pogut observar amb la presentació de les 
dades anteriors, la internacionalització és i ha de 
ser encara més una eina per a millorar la competiti-
vitat de les nostres empreses. 

A mode de resum, els principals missatges a trans-
metre són:

1. Les exportacions de les 
empreses de Lleida con-
tinuen creixent, amb un 
total de 2.121,85 milions 
d’euros i un 1,33% més 
que l’any 2018.

2. El nombre d’empreses 
exportadores baixa a un 
total de 2.977, però aug-
menta un 2% el nombre 
d’exportadors regulars (4 
anys seguits), i també el 
nombre d’empreses que 
exporten més de 50.000€.

3.  Les importacions també han 
augmentat un 9,5%

4.  La Balança Comercial de 
Lleida és positiva, amb 
un superàvit de 1.070,05 
milions d’euros, mentre que 
les balances comercials de 
Catalunya i Espanya són 
deficitàries.

5.  Els principals destins de les 
nostres exportacions són els 
mercats de la Unió Europea, 
tot i que cada cop hi ha 
una major diversificació de 
mercats.

6.  Prop de 2/3 de les expor-
tacions corresponen a pro-
ductes agroalimentaris, tot 
i que cada any augmenta la 
diversificació per produc-
te. No obstant, cada cop 
s’exporten més productes i 
l’alimentació per pes espe-
cífic.
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ALTRES SERVEIS PER A 
L’EXPORTADOR

A banda dels serveis anteriorment detallats, posem 
a disposició de les empreses exportadores altres 
serveis personalitzats focalitzats en dues línies:

1. Serveis de prospecció de mercats.

2. Altres serveis de suport a l’exportador

1. SERVEIS DE PROSPECCIÓ DE MERCATS:

En aquesta línia de treball posem a disposició de les 
empreses tres tipus diferents de serveis que perme-
ten a les empreses escollir els mercats més adequats 
i actuar-hi amb eficiència.

a) IDENTIFICACIÓ DE CONTACTES 
INTERNACIONALS:

Servei que mitjançant el nostre accés a bases 
de dades internacionals facilita a l’empresa un 
llistat actualitzat d’empreses que compleixen 
amb els requisits establerts per l’exportador a 
qualsevol país del món. 

Durant l’any 2019, hi va haver 11 empreses que 
ens varen sol·licitar aquets servei de bases de 
dades internacionals.

b) AGENDES PERSONALITZADES DE PROSPECCIÓ 
DE MERCATS:

Des de la Cambra assegurem una identificació 
de clients potencials (agents, distribuïdors, com-
pradors directes, etc. . .) que s’ajusten al perfil 
requerit per l’empresa participant i l’elaboració 
d’un programa d’entrevistes que l’empresa 
seguirà durant el seu desplaçament al país objec-
tiu. Posteriorment, la Cambra informa l’empresa 
interessada de la valoració del col·laborador desí 
per formalitzar o excloure la inscripció.

Un total de 3 empreses van sol·licitar aquest 
servei el passat 2019.

2. ALTRES SERVEIS DE SUPORT A L’EXPORTADOR

Es tracta de serveis que tenen com a principal 
objectiu facilitar certes tasques que son burocràti-
ques o que suposen una gran inversió de temps a 
les empreses. 

a) TRAMITACIÓ INTEGRAL DE DOCUMENTS 
D’EXPORTACIÓ:

Amb el servei “Tramitació integral de Docu-
ments per a l’exportació” la Cambra assessora 

l’exportador sobre els tràmits documentals 
que ha de dur a terme en cada exportació, i 
s’encarrega de la legalització en els diferents 
organismes corresponents. 

Són 57 les empreses que han utilitzat aquest 
servei. 

b) RECOBRAMENT INTERNACIONAL D’IMPAGATS:

El servei de “Recobrament Internacional 
d’Impagats” és una opció de cobrament prèvia 
a la via judicial. Mitjançant una investigació pre-
liminar sobre l’empresa deutora i a través d’una 
xarxa internacional d’agents de cobrament que 
es personen a les instal·lacions dels deutors, es 
duen a terme gestions de recobrament tenint 
en compte la legislació d’ambdós països. Aquest 
servei garanteix resultats a l’empresa exporta-
dora ja que el nostre benefici depèn de l’èxit de 
l’operació.

Durant l’any 2019 s’han continuat les gestions 
de recobrament de 6 expedients.

c) TRADUCCIONS I INTERPRETACIONS:

La Cambra ofereix un servei de traducció i 
interpretació, per tal de proporcionar a les 
empreses una eina que els faciliti la interlocució 
i la interrelació amb empreses i clients d’altres 
zones geogràfiques. 

Depenent de les necessitats de cada client 
oferim traduccions de qualsevol tipus de docu-
ments, traduccions jurades de documents ofi-
cials i un servei d’intèrprets en qualsevol idioma.

d) ENTERPRISE EUROPE NETWORK:

Des de principis del 2015 formem part de la xarxa 
Enterprise Europe Network – EEN que ofereix a 
la petita i mitjana empresa (PIME) informació i 
assessorament en relació a les polítiques i opor-
tunitats de negoci als països de la UE i altres 
adherits, així com assistència en processos de 
transferència tecnològica i accés a programes 
europeus de finançament, de recerca i desen-
volupament i innovació (R+D+i).Alguns dels 
serveis més destacats que ofereix la xarxa són: 

• Facilitar la recerca de possibles socis dins la UE 
i altres països adherits per a l’empresa. 
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• Resolució de consultes davant una acció 
comercial.

 
• Informació sobre actualitat europea (Notícies  
i legislació). 

• Oportunitats de negoci amb l’Administració 
Europea (Licitacions). 

• Publicacions d’estudis i estadístiques. 

• Informació sobre projectes de cooperació 
empresarial. 

• Oportunitats de finançament de la UE (Privat, 
bancari i no bancari).

• Suport a la participació de les PIMES en pro-
jectes europeus (Horizon 2020). 

• Suport i acompanyament a la cerca de socis per 
projectes empresarials d’internacionalització 
(oferta demanda comercial o tecnològica), 
innovació i R+D a tots els països membres de 
la xarxa.

• Organització i difusió d’esdeveniments interna-
cionals que permeten a les empreses trobar socis 

per als seus projectes d’internacionalització, 
innovació i R+D (missions empresarials i broke-
rage events). Exemples: Mobile World Congress, 
Smart City Expo World Congress, Alimentària, 
Mèdica. . . 

• Organització de jornades i seminaris a nivell 
local i internacional sobre temàtiques d’interès 
per les empreses.

Aquest 2019 s’han resolt consultes empresa-
rials, s’ha realitzat una jornada de mercat, una 
trobada empresarial entre empreses de Lleida 
i empreses de Turquia i s’ha donat suport a 
empreses per tenir presencia a la xarxa EEN i 
recerca de partners.
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CERTIFICATS D’ORIGEN 
I LEGALITZACIONS DE 
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JORNADES 
INFORMATIVES COMERÇ 
INTERNACIONAL
Una de les prioritats de la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Lleida és la formació empresarial . Com 
no podia ser una excepció des del departament 
de Comerç Internacional vàrem organitzar una 
Jornada de Mercat Informativa amb l’objectiu de 

contribuir a la millora continua dels departaments 
d’internacionalització de les empreses de Lleida. 

A continuació realitzem una presentació mes acu-
rada d’aquesta activitat:

L’EMPRESA ESPANYOLA DAVANT EL BRÈXIT

DATA: 24 de gener de 2019

PONENTS: 
Sr. Guillermo Kessler. Subdirector General de Co-
merç Internacional i Mercaderies, de la Secretaria 
d’Estat de Comerç.

Sr. Alberto Aibar. Cap adjunt de la Dependència 
Regional de Duanes i IIEE Departament de Duanes 
i Impostos Especials.

Sr. José Ignacio Pradas. Director Territorial de Co-
merç – ICEX a Catalunya.

OBJECTIUS: 
El Brèxit ha donat pas a un període de gran in-
certesa davant d’una nova situació política i eco-
nòmica i obre interrogants davant les possibles 
repercussions de les negociacions dutes a terme 
entre la UE i el Regne Unit.

SESSIÓ INFORMATIVA

Aquesta jornada va oferir una visió actual de les im-
plicacions per a comerç, inversions i contractació 
pública del Brèxit, i anava dirigida a les empreses 
espanyoles amb interessos econòmics i Comerci-
als al Regne Unit.

ADREçAT A:
Empreses exportadores o empreses que estiguin 
pensant en fer-ho.

PROGRAMA: 
15.30 h

16.00 h 

16.15 - 
16.30 h

 
16.50 h 
 
 
 

17.30 h 

ASSISTENTS: 40 empreses.

Recepció d’assistents.

Inauguració - Joan Simó i Burguès. 
President, Cambra de Comerç de Lleida

Situació actual i perspectives de les ne-
gociacions per al Brèxit. Delegació de la 
Comissió Europea a Barcelona. Efectes 
pràctics del Brèxit sobre les relacions 
comercials d’Espanya amb el Regne Unit 
Subdirecció General de Comerç Interna-
cional de Mercaderies. direcció General 
de Política Comercial i Competitivitat. 
Secretaria d’Estat de Comerç.

Implicacions duaneres del Brèxit per a 
l’empresa espanyola. Alberto Aibar. Cap 
Adjunt de la Dependència Regional de 
Duanes i IIEE Departament de Duanes i 
Impostos Especials.

Col·loqui – cloenda José Ignacio Pradas. 
Director Territorial de Comerç – ICEX a 
Catalunya.
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OPORTUNITATS DE NEGOCI AMB  
COREA DEL SUD

DATA: 29 de gener de 2019

PONENTS: 
Mihee Seo, CEO i fundadora de OASTA Consul-
ting, una empresa de consultoria amb la seva seu 
a Barcelona que té com a objectiu vincular el món 
empresarial i d’inversions de Corea i Espanya; tre-
ballava anteriorment en l’equip d’estratègia en 
Samsung i Mercer Consulting a Corea; és també 
la professora de UB, UAB, CEU i EU Business Scho-
ol pels temes de Business Pla Design i l’estratègia 
empresarial petits.
 
Paola Cobos Prada és la sòcia de OASTA Consul-
ting, professora de la UPF i experta en negocia-
ció intercultural i protocol. És ponent habitual 
en cursos de formació sobre cultura comercial 
a Corea i també treballa com a consultora per 
a negocis amb Àsia de diferents empreses pri-
vades.

OBJECTIUS: 
Avui en dia, Corea del Sud és la 11a economia més 
gran per PIB PPA del món, té el vuitè ingrés mitjà 
familiar més alt del món, el més alt a Àsia, i està 
classificat com a país desenvolupat per l’ONU, el 
Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional 
(FMI). També es troba entre els països més avan-
çats tecnològicament i millor comunicats; és el 
tercer país amb major nombre d’usuaris d’Inter-
net de banda ampla entre els països de l’OCDE.
 
Els vincles entre Corea del Sud i Europa segueixen 
intensificant a causa de la major participació en 
l’economia global del país asiàtic. Les inversions 
coreanes a Europa i el nombre d’empreses catala-
nes que venen a Corea continuen creixent malgrat 
les dificultats. En l’actualitat, es manté un escenari 
d’oportunitats professionals, empresarials i de ne-
goci, però també de grans reptes pel que fa a la 
comunicació intercultural.
 
Les diferències en la cultura dels negocis, en la ges-
tió empresarial, en el protocol professional o en la 
comunicació poden afectar de manera negativa 
a les negociacions reduint les possibilitats d’èxit. 
Amb l’objectiu de contribuir a les relacions econò-
miques i empresarials amb Corea del Sud, vàrem 
proposar organitzar una jornada de formació per a 
emprenedors i professionals de Catalunya.

SESSIÓ INFORMATIVA

ADREçAT A:
Empreses exportadores o empreses que estiguin 
pensant en fer-ho.

PROGRAMA: 
08.45 h

09.00 h 

09.15 h 

 
 

 
 
10.15 h 

 

 

 

11.00 h 
 
11.30 h

ASSISTENTS: 20 empreses.

Inscripció.

Benvinguda d’un representant de la 
Cambra de Comerç de Lleida.

Part 1. L’entorn dels negocis a Corea del 
Sud.

· Noves maneres de fer negocis.

· L’organització dels negocis avui en dia.

· Els processos de duanes, canals de 
distribució, adaptació de productes I 
màrqueting.

· Màrqueting digital.

· Casos d’estudi.

Part 2. Claus per a la comunicació inter-
cultural a l’hora de fer negocis.

·La comunicació intercultural des d’una 
perspectiva general.

·Especificitats de la gestió empresarial 
intercultural en el cas coreà.

·Llenguatge no verbal, salutacions i pre-
sentacions.

·Anàlisi de situacions concretes.

Pausa cafè i networking.

Part 3. Màrqueting a Corea, elements 
claus per entrar al mercat coreà.

·La segmentació del mercat.

·Les tendències de consum.

·La percepció de la marca.

·Recomanacions per al màrqueting pla.

Assistents i ponent durant la Sessió Informativa.
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XINA, UNA OPORTUNITAT DE NEGOCIS

DATA: 31 de maig de 2019

PONENTS: 
Sra. Lourdes Casanova, Senior Lecturer and Di-
rector Emerging Markets Institute, Cornell S.C.

Sra. Núria Barberà, sòcia fundadora de l’empre-
sa consultora especialitzada en el mercat xinés 
Baidewei.

OBJECTIUS: 
Donar les eines necessàries per a que les empre-
ses que vulguin començar a establir relacions 
comercials amb la Xina i ho puguin realitzar de 
manera exitosa.

ADREçAT A:
Empreses exportadores o empreses que estiguin 
pensant en fer-ho.

PROGRAMA: 
09.15 h

SESSIÓ INFORMATIVA

09.30 h 
 

09.40 h 
 
 

10.00 h 
 
 

 
 
 
 

12.00 h

 
ASSISTENTS: 16 empreses.

Benvinguda per part del Sr. Josep Maria 
Rusiñol Ribes, Vicepresident de la Cam-
bra de Comerç de Lleida.

Presentació de la Xarxa EEN de Pimes 
Europees, per Sra. Micaela Santamaria, 
Enterprise Europe Network Project Ma-
nager.

Ponència: Xina, una Oportunitat de Ne-
gocis, a càrrec de la Sra. Lourdes Casa-
nova, Senior Lecturer and Director Emer-
ging Markets Institute, Cornell S.C.

Ponència: Situació actual del mercat 
cinès per al sector agroalimentari, a cà-
rrec de la Sra. Núria Barberà, sòcia fun-
dadora de l’empresa consultora especia-
litzada en el mercat xinés Baidewei.

Precs i preguntes.

Recepció dels assistents.

Assistents a la Jornada Informativa.
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NORMATIVA I TRÀMITS FDA PER EXPORTAR 
ALS ESTATS UNITS

DATA: 5 de juny de 2019

PONENT: 
Sr. Rodrigo Gutiérrez Gutiérrez, coordinador del  
Departament de Promoció de Negocis Internaci-
onals a Spain-U.S. Chamber of Commerce.

OBJECTIUS: 
Estats Units és probablement un dels mercats més 
atractius del món pel que fa a productes alimen-
taris. Els consumidors nord-americans busquen 
incloure cada vegada més diversitat i qualitat en 
la seva dieta i la producció espanyola s’ajusta a la 
seva demanda. L’oferta de productes espanyols és 
cada vegada més àmplia en EEUU i les previsions 
indiquen que, amb una població de 320 milions de 
persones i una capacitat de compra molt elevada, 
els productes espanyols tenen encara molt recor-
regut en aquest mercat.

La normativa americana requereix a les empreses 
estrangeres complir amb la regulació que emana de 
la FDA així com cobrir certs tràmits d’obligat com-
pliment per a poder introduir mercaderies als EEUU
El seminari va tenir per objectiu exlicar la norma-
tiva de la FDA que afecta les empreses espanyo-
les que pretenen exportar a EEUU, quines són les 
normes i tràmits d’obligat compliment i com han 
d’afrontar les empreses espanyoles, centrant-se en 
aquells punts clau que totes les empreses han de 
tenir en compte. A més va incloure una part pràc-
tica en la qual es mostrava a través de la web de la 
FDA com solucionar alguns d’aquests tràmits.

Aquest seminari ha nascut de l’experiència de la 
Spain-U.S. Chamber of Commerce com Agent FDA 
durant més de 15 anys. La Cambra és responsable 
de l’Agència FDA per les més de 200 instal·lacions 
en l’actualitat. Els responsables d’aquest servei 
a la Cambra assessoren diàriament a les empre-
ses espanyoles sobre la normativa i els tràmits a 
complir i ajuden a les empreses en la resolució 
de conflictes amb la FDA. Aquest seminari és el 
resum d’aquesta experiència, ja que intentava ex-
plicar d’una manera pràctica i directa els tràmits 
que necessiten resoldre les empreses per poder 
exportar als EUA.

Durant el seminari es varen tractar els canvis re-
cents que s’han produït en la normativa (FSMA), 

SESSIÓ INFORMATIVA

pel que va ser molt interessant no només per a les 
empreses que pensaven començar a exportar si no 
per a les empreses que ja estaven exportant.

A més, el seminari va fer èmfasi en els importants 
canvis que la normativa ha sofert recentment.

ADREçAT A:
Els responsables de qualitat, logística o de normati-
va internacional d’aquelles empreses que exporten 
o tenen la intenció d’exportar aliments o begudes 
als EEUU.

PROGRAMA: 
1.  Introducció al comerç Espanya-EUA i la norma-

tiva americana.
 • Normativa americana (FDA, USDA, TTB).

 • Principals diferències entre normativa   
  espanyola i americana. 

2. FDA: US Aliments i medicaments. 
 • Què és la FDA i com actua? 
 • Orígens de la FDA. 
 • Funcions i actuació de la FDA. 
 • Inspeccions.
 • Creació i recuperació compte FDA. 
 • Web FDA.
3. Tràmits exigits per la FDA. 
 • Registre a la FDA. 
 • Prior Notice. 
 • Etiquetatge. 
4. Agent FDA. 
 • Importància de l’Agent FDA.
 • Funcions i obligacions de l’Agent FDA. 
5. Canvi de normativa: FSMA. 
 • Pla d’innocuïtat.
 • Programes de verificació. 
 • Individu qualificat. 
6. Preguntes.

ASSISTENTS: 16 empreses.

Sessió informativa amb assistens i ponent.
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COM CREAR UN PANELL D’EXPORTACIÓ AMB 
GOOGLE ANALYTICS

DATA: 23 d’octubre de 2019

PONENT: 
Sr. Victor de Francisco
Va ser el primer professional autoritzat per 
Google a Espanya per impartir els seminaris oficials 
d’AdWords (2007-Google AdWords Seminar 
Leader), i és professional autoritzat des del 2005.
Llicenciat en Ciències Empresarials, especialitat 
Management Internacional. Màster en finances, i 
Màster en Internet Management per l’Institut Ca-
talà de Tecnologia (ICT).

És professor de cursos i seminaris de comerç in-
ternacional, i màrqueting internacional, relacio-
nats amb el món d’internet, a diferents organis-
mes, com les Cambres de Comerç, patronals, i 
universitats com la Universitat de Barcelona (UB), 
la Universitat Abat Oliba CEU, o l’Escola de Co-
merç Internacional (ESCI-UPF). 

Actualment és el co-director del Màster en Mar-
keting Digital Internacional (MDI) de l’Escola de 
Comerç Internacional (ESCI-UPF), i del Màster en 
Internet Management de la UB.

A nivell empresarial és el director REEXPORTA, 
consultoria estratègica d’internet que realitza ac-
cions a internet a tot el món des del 2004.

Imparteix més de 100 sessions formatives a l’any 
@victordf.
https://es.linkedin.com/in/victordefrancisco  

OBJECTIUS: 
Google Analytics és una eina bàsica per a qualsevol 
que faci accions internacionals per internet. Sense 
informació de com actuen els nostres clients o 
usuaris, es fa impossible determinar estratègies, i 
futures accions, per anar millorant el nostre retorn 
d’inversió (ROI).

ADREçAT A:
Aquesta Jornada Informativa està dirigida a perso-

SESSIÓ INFORMATIVA

nes involucrades en la internacionalització d’una 
empresa que volen conèixer com funciona Google 
Analytics, o aquelles que ja ho utilitzen, però desit-
gen ampliar coneixements per a optimitzar el seu ús.

PROGRAMA: 
1. Configuració inicial 
 Punts necessaris del funcionament tècnic 

d’Analytics al nostre web.
 Definició, organització i configuració de les 

propietats i les vistes.

2. Configuració d’objectius i conversions
 Com definir objectius clars, que funcionin, per 

mesurar el retorn de les accions de màrqueting 
digital.

3. Opcions generals
 Repàs i característiques principals de l’audiència, 

adquisició, comportament, i conversions.

4. Configuració de segments
 Com seccionar les dades de Google Analytics, fer 

proves, i obtenir resultats mesurables.

5. Informes personalitzats - Creació d’un panell de 
control.

 Com definir i configurar informes per crear un 
quadre de comandaments personalitzat d’expor-
tació.

ASSISTENTS: 15 empreses.

Sessió informativa amb assistens i ponent.
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L’any 2019 es varen tramitar un total de 359 
certificats digitals nous, amb una quota de mercat 
del 41%, segons es pot veure al següent gràfic:

EVOLUCIÓ ANUAL DELS NOUS CERTIFICATS DIGITALS FETS PER LA CAMBRA DE LLEIDA

ALTRES TRÀMITS 
CAMBRA

CERTIFICATS DIGITALS
Servei de certificació digital o signatura 
electrònica empresarial “camerfirma”

La Cambra de Comerç de Lleida ofereix a les 
empreses Certificats Digitals, que són una eina per 
poder signar documents amb Signatura Electrònica 
Avançada i Reconeguda, necessària per poder substi-
tuir la signatura manuscrita en processos telemàtics 
(identificació a Internet, signatura de documents 
ofimàtics, facturació electrònica, . . .).

Certificats Digitals Cambra Lleida Altes Persones Jurídiques % Penetració Mercat

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Anys
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Són xifres inferiors a les aconseguides a l’any 2018 
però tenint en compte que hi han més de 25 auto-
ritats certificadores, més d’un terç de les noves 
empreses de la nostra demarcació trien els certificats 
digitals de la Cambra de Comerç de Lleida.

La certificació digital de la Cambra de Comerç de 
Lleida és valorada per l’agilitat en la seva tramitació, 
pel suport tècnic i per la confiança a nivell interna-
cional.

465 431 494 376 467 323 416 344 511 359

70%

60%

80%

90%

100%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



151

SERVEIS CAMBRA PER ÀREES

memòria d’activitats 2019

LLOGUER DE SALES
GENER
DIA

9 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
11 - COL·LEGI DE CENSORS DE COMPTES
14 - AMOR OLIVA CONSULTORA
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
15 - AGROSEGURO
16 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
18 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
21 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
22 - COL·LEGI D’AGENTS DE LA PROPIETAT 

IMMOBILIÀRIA DE LLEIDA
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
 - AGROSEGURO
23 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
24 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
25 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
28  - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
30 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES

FEBRER
DIA

4 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
5 - KIWA FORMACIÓN
 - AGROSEGURO
6 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
11 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
13 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
14 - MARINA D’OR CIUDAD DE VACACIONES
 -  FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
15 - FECOM
18 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
20 - AMOR OLIVA CONSULTORA
25 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
26 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
27 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES

MARÇ
DIA

1 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
4 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
6 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
7 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
 - CLINICA DE PONENT
11 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
12 - ZURICH INSURANCE
13 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
14 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
18 - AMOR OLIVA CONSULTORA
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
19 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
20 - OBREMO
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
25 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
26 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
27 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES

ABRIL
DIA

1 - KIWA FORMACIÓN
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
2 - KIWA FORMACIÓN
 - BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
3 - KIWA FORMACIÓN
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
4 - KIWA FORMACIÓN
 - ANTICS TREBALLADORS DE FECSA
5 - KIWA FORMACIÓN
8 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
10 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
15 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
24 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
25 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
29 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES

MAIG
DIA

2 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
6 - CLÍNICA DE PONENT
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
7 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
8 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
10 - PONENT COOPERA
13 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
14 - AGROSEGURO
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
15 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
16 - KIWA FORMACIÓN
20 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
21 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
23 - ASSOCIACIÓ D’AUTOMOCIÓ
27 - AGROSEGURO
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
29 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
30 - LA GREMIAL

JUNY
DIA

3 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
4 - AMOR OLIVA CONSULTORA
5 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
6 - JUNTA SECTOR SUD-4
10 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
11 - AMOR OLIVA CONSULTORA
12 - ANTICS TREBALLADORS DE FECSA
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
 - BIOVERT
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
13 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES 
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13 - CLÍNICA DE PONENT
17 - AGROSEGURO
 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
 - ASSOCIACIÓ D’AUTOMOCIÓ
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
18 - AMOR OLIVA CONSULTORA
19 - AMOR OLIVA CONSULTORA
 - ASSOCIACIÓ D’AUTOMOCIÓ
 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
20 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
25 - AMOR OLIVA CONSULTORA
26 - ASSOCIACIÓ D’AUTOMOCIÓ
 - AMOR OLIVA CONSULTORA

JULIOL
DIA

1 - AMOR OLIVA CONSULTORA
2 - AMOR OLIVA CONSULTORA
3 - AMOR OLIVA CONSULTORA
4 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
8 - AMOR OLIVA CONSULTORA
9 - AMOR OLIVA CONSULTORA
11 - AMOR OLIVA CONSULTORA
15 - AMOR OLIVA CONSULTORA
19 - AMOR OLIVA CONSULTORA
22 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
29 - MECANOCAMP

AGOST
DIA

6 - AMOR OLIVA CONSULTORA
28 - AGROALMENDRA
 - AMOR OLIVA CONSULTORA

SETEMBRE
DIA

4 - AMOR OLIVA CONSULTORA
12 - IRTA
20 - MAPFRE
23 - AMOR OLIVA CONSULTORA
24 - AMOR OLIVA CONSULTORA
25 - AMOR OLIVA CONSULTORA
26 - AMOR OLIVA CONSULTORA

OCTUBRE
DIA

10 - JUNTA SECTOR SUD-4
 - CENTRAL AGRÍCOLA BOVI

15 - AMOR OLIVA CONSULTORA
16 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
17 - AMOR OLIVA CONSULTORA
21 - AMOR OLIVA CONSULTORA
22 - AMOR OLIVA CONSULTORA
23 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
24 - ANTICS TREBALLADORS DE FECSA
29 - ADDVANTE
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
30 - PONENT COOPERA

NOVEMBRE
DIA

6 - AMOR OLIVA CONSULTORA
11 - AMOR OLIVA CONSULTORA
12 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
 - AMOR OLIVA CONSULTORA 
13 - AMOR OLIVA CONSULTORA
14 - AMOR OLIVA CONSULTORA
20 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
26 - AMOR OLIVA CONSULTORA
27 - IRTA
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
28 - AMOR OLIVA CONSULTORA
29 - FRILESA

DESEMBRE
DIA

3 - AMOR OLIVA CONSULTORA
4 - AMOR OLIVA CONSULTORA
5 - AMOR OLIVA CONSULTORA
9 - EL NACIONAL
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
10 - COL·LEGI D’ASSEGURANCES
11 - AMOR OLIVA CONSULTORA
12 - AMOR OLIVA CONSULTORA
 - AGROALSINA SL
17 - CLÍNICA DE PONENT
18 - FED. DE COOP. AGRÀRIES DE CATALUNYA
 - AMOR OLIVA CONSULTORA
19 - AMOR OLIVA CONSULTORA
24 - AMOR OLIVA CONSULTORA
27 - AMOR OLIVA CONSULTORA
30 - AMOR OLIVA CONSULTORA





Amb agraïment 
als col·laboradors:




	M Cambra 2019
	Índex
	1. La Institució
	2. Opinió
	3. Dia a dia
	4. Programes i Projectes
	Per a joves
	Competitivitat
	Interreg
	Internacional
	Projectes a Internet

	5. Formació
	Desenvolupament del talent
	Formació In Company i/o a mida
	Formació Portal Virtual
	Programes Directius
	Workshops Business
	Programa FP Dual Empreses
	Altres activitats
	Cursos Subvencionats

	6. Club Cambra
	7. Activitats de Networking
	Jornades i Conferències
	Sessions Informatives
	Nits Cambra
	Club Cambra Experience

	8. Serveis Cambra per àrees
	Servei Creació Empreses
	Dinamització Territorial
	Innovació
	Dep. Comerç Interior
	Dep. Internacional
	Altres tràmits Cambra


