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BUSCA EL CURS QUE MÉS ET CONVINGUI A LA NOSTRA PLATAFORMA 

ONLINE. 

PROPERS CURSOS: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PETITES I MITJANES 

EMPRESES / GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ. TROBA EL TEU 
CURS AQUÍ. 

  

  

 

 

NOTÍCIES ECONÒMIQUES  

 

Un 15% menys d'aigua del Ter cap a Barcelona  

 

EL PUNT AVUI : "Un 15% menys d'aigua del Ter cap 
a Barcelona"  
 
DIARI DE GIRONA :"L'aerolínia Jet2 obre la porta a 
reactivar el mercat britànica a la Costa Brava"  

 
DIARI DE GIRONA : "La paradoxa del mercat laboral 
català"  
 
EL PUNT AVUI : "La llet, la fruita i la carn 
ecològiques tenen més futur"  

 
ARA COMARQUES GIRONINES: "La fe del Girona 
FC el situa a un pas de Primera"  

 



 

 

Cursos per a joves de menys de 30 anys que no estudien  
ni treballen. Inscripcions obertes fins el 13 de juny en 

Competències personals  

 

Si tens menys de 30 anys, si no estàs treballant, si no 
estàs estudiant… Aquesta és la teva oportunitat de 
formar-te gratuïtament i accedir al mercat laboral 
Formacions Programa PICE – Garantia Juvenil: 
 
COMPETÈNCIES PERSONALS 

TICS (10h): curs bàsic en competències digitals, amb 
l’objectiu de capacitar-te en les noves tecnologies de la 
informació i en l’ús d’aquests recursos necessaris en la 
societat actual. 
Ocupabilitat i habilitats socials  (30h): aprendràs un 
seguit d’eines que et permetran apropar-te a les 
empreses amb confiança i desenvolupar-te 
adequadament al lloc de treball. 
Anglès  (25h):  formació en anglès on aprendràs a ser 
més competitiu i et desenvoluparàs laboralment amb els 
coneixements bàsics d’un altre idioma. 

 
Inscripcions obertes fins el 13 de juny!  
 
Informació sobre els cursos PICE  
Lloc: Cambra de Comerç de Girona 
Més informació :  contacti amb la Cambra de 
Comerç de Girona - tel 972 418 520 / 
500pice@cambragirona.org  

 

 

 

CLUB CAMBRA  

 

SALES D'ACTES I DE REUNIONS, SERVEIS DE COMUNICACIÓ 
I PROTOCOL A DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES  

Els socis de les modalitats Preferent i Plus del CLUB 
CAMBRA  disposen de dos lloguers de sales gratuïts. 
Els usuaris Busines, d'una bonificació d'un 25% en els 
serveis de comunicació i protocol i en el lloguer d'espais 
a la seu de la Cambra per a la realització d'activitats o 
presentacions empresarials: saló d'actes, sala de 
premsa, aules, biblioteca, etc. 
Reserveu les dates amb antel·lació per planificar millor 
les vostres reunions d'empresa. 
 
Contacteu amb:  
cambra@cambragirona.org  



 

972418504 
 
Podeu veure sales disponibles i preus en aquest 
enllaç  

 

 

 

ACTIVITATS CAMBRA  

 

PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI "GIRONA 100" DE LA CÀTEDRA CAMBRA I KPMG  

 

La setena edició de l’Estudi Girona 100, SA, elaborat 
per la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar  de la 
Universitat de Girona juntament amb KPMG fa una 
anàlisi quantitativa de les 100 primeres empreses de 
Girona i qualitativa a partir de les opinions d’alguns dels 
principals empresaris i directius de la província recollits 
en una enquesta i diferents grups d’opinió. 
 
PROGRAMA  
Benvinguda 

• Sr. Jaume Fàbrega, Vicepresident de la Cambra de 
Comerç de Girona 

-Presentació de l’estudi Girona 100, SA 

• Dra. Pilar Marquès, Directora de la Càtedra Cambra 
de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona 

• Sr. Manel Blanco, Soci responsable de l’oficina de 
Girona de KPMG a Espanya 

  

 

-Taula rodona: "D’empresa familiar a grup internacional: 
dues visions". 

• Sr. Pere Laymon, Conseller Delegat de Miquel 
Alimentació Grup 

• Sr. Jaume Juher, Conseller Delegat de Roberlo 

 

-Cloenda 

• Dr. Sergi Bonet, Rector de la Universitat de Girona 

 -Còctel 
 

 
Dimecres 22 de juny, de 18:00 a 20:30 h. Auditori 
Manel Xifra Boada. Edifici Narcís Monturiol. Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Carrer 
Emili Grahit, 91, 17003 La Creueta, Girona 

 
Es prega confirmació a catedra.cef@udg.edu  

 

 



 

COMERÇ EXTERIOR 

 

L'EXPORTACIÓ, UNA OPORTUNITAT PER A L'EMPRESA (Santa Coloma de Farners)  

 

Moltes empreses pensen que el seu producte es podria 
vendre a altres països, però els sorgeixen dubtes que 
fan que es frenin en aquest plantejament. Accedir als 
mercats exteriors és una tasca que cal planificar i 
pensar amb profunditat, ja que és una carrera de fons. 
Cal establir prioritats, pensar en les estratègies d'accés i 
sobretot comptar amb el suport necessari. 
 
El Consell de la Selva i la Cambra de Girona volen estar 
al vostre costat, acompanyar-vos en el camí d'accés als 
mercats internacionals i a ajudar-vos a accedir als 
diferents programes de suport i ajut que hi ha 
disponibles de les diferents entitats. 
  

 

PROGRAMA  
 
-Sr. Pere Mas. Conseller d’Empresa. Consell Comarcal de la 
Selva 
  

 

 

-DIAGNOSI EMPRESARIAL. L’EXPORTACIÓ I ELS 
PRINCIPALS MERCATS  
Marc de Jaime. Consell Comarcal de la Selva 
  

 

 

-NOUS PROGRAMES DE SUPORT A L'EXPORTACIÓ. 
DE L'INICI FINS A L'OBERTURA DE -NOUS 
MERCATS. 
Maribel Martínez i Alexia Vásquez. Cambra Girona 
  

 

 

-TAULA RODONA. LES NECESSITATS DE LES 
EMPRESES EXPORTADORES 
Moderat per Consell de la Selva i  Cambra Girona 
  

 

 -CLOENDA i NETWORKING  

Dijous,16 juny, del 10 a 12h, El  Centre, Eix de 
Negoci, Ctra. de Sils, 39. Santa Coloma de Farners. 
 
Inscripcions  
Si us plau, confirmeu la vostra assistència al 
telèfon següent: 
972 80 71 00 
o a l'adreça electrònica 
competitivitat@selva.cat  

 

 

 

 



 

TRACTAMENT D'IMPAGATS A LA COMPRAVENDA INTERNACIONAL  

 

En aquesta jornada s'aprendrà a identificar i valorar els 
principals sistemes de resolució de conflictes a la 
compravenda internacional: negociació, jurisdicció i 
arbitratge internacional. 

 PROGRAMA  
09.10 Recepció i entrega de documentació 
09.15 TIPOLOGIA D’IMPAGATS : COMERCIALS I 
POLÍTICS 
NEGOCIACIÓ: Tipologia, avantatges i inconvenients 
11.30 Pausa 
11.45 JURISDICCIÓ: tipologia, avantatges i 
inconvenients. 
12.45 ARBITRATGE COMERCIAL INTERNACIONAL: 
tipologia, avantatges i inconvenients. 
13.45 TORN OBERT DE PARAULA I COL·LOQUI 

Dimecres,15 juny, 9:15 - 14:15, Sala d'actes de la 
Cambra de Comerç de Girona.  

Preu: 40€ - Socis Club Cambra, gratuït. 
 
Informació i Inscripcions: 
Sra. Maribel Martinez 
mmartinez@cambragirona.org  

 
Més informació  

 

 

 

MISSIONS 2016: TROBAR CLIENTS POTENCIALS A SUD-ÀFRICA, MOÇAMBIC I 
JAPÓ  

 

Programa que dóna suport tècnic per obrir o consolidar 
les vendes de l’empresa a l’exterior tot facilitant l’estudi 
del mercat triat i el contacte amb clients potencials al 
país de destí. 

El suport tècnic ve donat per les empreses 
col.laboradores acreditades en base a l’experiència en 
el mercat ‘target’, juntament amb l’acompanyament de 
l’assessor especialitzat del nostre Departament 
Internacional (Comerç Exterior). Fulletó informatiu  

MISSIÓ EMPRESARIAL A JAPÓ (segon semestre 
de 2016) 

Per a més informació 
Tel 972 418 517 – 515 
mmartinez@cambragirona.org  

    



 

 

ACTES D'ALTRES ENTITATS  

 

PRESENTACIÓ DE L'ATLES DE LA INNOVACIÓ A CATALUNYA (Barcelona)  

 

Programa:  
 
18.00h. Benvinguda 

• Ramon Moreno, vicerector de Planificació, 
Innovació i Empresa, Universitat de Girona 

• Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca, 
Generalitat de Catalunya  

18.15h. Conferència a càrrec de Josep Maria Mainat 
 
18.45h. Conversa amb tres experiències: 

• La fórmula per a revolucionar el sector de la 
fruita, José Maria Roger, CEO de Nice Fruit 
(spinoff de la Universitat Politècnica de Catalunya). 

• Una col·laboració per a despertar els arbres, Sergi 
Munné Bosch, professor i investigador del Grup de 
Recerca Antiox, de la Universitat de Barcelona, 
i Enric Bonet, CEO de Biovert. 

• Sistema d'ajut a la decisió per a la selecció de 
sistemes de sanejament, Joaquim Comas, professor i 
investigador del grup de recerca Laboratori 
d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) de la 
Universitat de Girona, i Ramon López Innovation 
Partner a SUEZ Water Spain (Agbar). 

19.30h. Networking-refrigeri 
 

 
Dimecres 15 de juny - 18h. 
Casa Convalescència (Carrer de Sant Antoni Maria 
Claret, 171, Barcelona).  
 
La inscripció és gratuïta però l'aforament és límitat. 
Per a assistir-hi cal que us registreu: 
 
Més informació i inscripcions  

 

 

 

 

 

 



 

FÒRUM D'OPORTUNITATS D'OLOT  

 

La 4ª Edició del Fòrum d'Oportunitats Empresarials que 
s'organitza des de l'Ajuntament d'Olot pot ser una bona 
oportunitat per trobar col.laboracions que ajudin a crear 
nous projectes o desenvolupar-ne algun que per 
diferents motius no ha estat possible. 
 
Dimecres, 15 de juny, Institut Muni cipal de Promoció 
d'Olot (IMPO)  
(C/Tomàs Lorenzana, 15). 
 
Més informació: Tf: 972 26 01 52 Ext. 1 
forumoportunitats@olot.cat  

 

 

 

SIS PASSOS CLAU PER OPTIMITZAR EL SEU INVENTARI  

 

Durant aquesta sessió es mostraran els 6 passos clau 
per a optimitzar el seu inventari: com assegurar-se la 
màxima disponibilitat del seu inventari amb la mínima 
inversió en stock. A càrrec de José Luís Escobedo, 
consultor de negoci de Slimstock. 
 
Dijous, 16 de juny, de 9:30 a 12:30   
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona | Carrer Pic de Peguera, 15.  

 
Més informació  

 

 

 

TRIBUNA EURAM EMPORDÀ AMB JOSEP MARIA MINGUELLA  

 

Els sopars col•loqui TRIBUNA EURAM són un espai de 
reflexió on es posen de manifest els principals debats 
que es generen arreu del món en els àmbits polític, 
econòmic, acadèmic i empresarial, amb l’objectiu 
d’acostar-los a la societat civil empordanesa. 
Josep Maria Minguella  és el convidat de la VIII Tribuna 
Euram Empordà . Minguella és un advocat lleidatà que 
en el món del futbol ha fet tots els papers de l’auca: com 
a jugador, com a entrenador del Barça en l’etapa de Vic 
Buckingham i Rinus Michels; com a gerent, dirigint 
l’Hèrcules d’Alacant; i com un dels artífexs de fitxatges 
molt sonats com ara els de Maradona, Stòitxkov, 
Rivaldo, Romario, Ronaldinho i Messi. 
 
Divendres 17 de juny, 21h. Hotel Golf Peralada (C/ 
Rocabertí s/n, Peralada)  
 
Preu del sopar: 50 euros (Places limitades) 
Cal confirmar assistència al tel. 972 67 72 
56euramemporda@gmail.com  

 



 

 

PRESENTACIÓ: ARBORIUS, UNA ALTERNATIVA D'INVERSIÓ EN PRÉSTECS A 
PIMES 

 

ARBORIBUS ha creat una alternativa d'inversió en 
préstecs a Petites i Mitjanes Empreses (PIMES) 
desintermediant als bancs. Inversors particulars poden 
crear, a través de la plataforma y totalment on-line, una 
cartera de préstecs a centenars de PIMES i obtenir una 
rendiment atractiu. Per a l'empresa és una alternativa no 
bancaria de finançament, i per a l'inversor un nou 
producte en el que diversificar les inversions. 
  
Aquesta trobada és una bona ocasió per conèixer una 
nova manera de finançament i inversió de present però 
sobretot amb molt de futur, tant pels empresaris com 
també per aquells particulars, family offices i gestors de 
fons que vulguin treure un bon rendiment al seu capital. 
 
Divendres 17 de juny, de 9:30h a 10:30h. Esmorzar a 
l'Hotel Carlemany de Girona.  
  
Informació i inscripcions.   

 

 

 

PRESENTACIÓ A GIRONA DELS FESTIVALS VISA POUR l'IMAGE I OFF  

 

Presentació a Girona dels festivals Visa Pour L’image i 
Off, que es fan a Perpinyà del 27 d’agost a l’11 de 
setembre. Estan considerats entre els més importants 
del món a nivell de fotografia i apleguen més de 250.000 
visitants, entre els quals hi ha molts catalans. Hi haurà 
els principals responsables del festival, de l’Ajuntament 
de Perpinyà i de la Cambra de Comerç i Industria de 
Perpinyà. 
 
Dimecres 22 de juny, 11.00, a l’auditori Josep Irla de 
l’edifici de la Generalitat a Girona  

 

 



  

 

 

SEGUEIX-NOS!  

 

 

Facebook  

 

Twitter  

 

Pàgina web
   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


