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CURSOS ONLINE  
 

BUSCA EL CURS QUE MÉS ET CONVINGUI A LA NOSTRA PLATAFORMA 

ONLINE. 

FORMA'T DURANT LES VACANCES I APROFITA LES ESTONES DE LLEURE 
PER MILLORAR EL TEU CURRÍCULUM . TROBA EL TEU CURS AQUÍ. 

 

  

  

 



 

NOTÍCIES ECONÒMIQUES  

 

La xarxa ferroviària a les comarques 
gironines té fins a 18 punts negres  

 

EL PUNT AVUI : "La xarxa ferroviària a les 
comarques gironines té fins a 18 punts negres"  
 
DIARI DE GIRONA : "La concessionària del túnel del 
Pertús fa una proposta per superar el concurs"  
 
DIARI DE GIRONA : "L'aeroport ha perdut gairebé 
50.000 passatgers aquest any"  

 
EL PUNT AVUI : "TP Ferro vol una pròrroga per evitar 
la fallida"  

 
ARA COMARQUES GIRONINES: "Russos i 
ucraïnesos, els dos col·lectius que creixen més a 
Girona"  
 
ARA COMARQUES GIRONINES: "El restaurant italià 
Osteria Francescana, primer de la llista dels 50 
millors restaurants del món"  

 

 

 

AGENDA D'ESDEVENIMENTS  

 

 

Cursos per a joves de menys de 30 anys  
que no estudien ni treballen. Nou curs a Figueres!  

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. 

 
INICI DE NOUS CURS A FIGUERES DEL 27 DE JUNY 
AL 13 DE JULIOL!  
 
Informació sobre els cursos PICE  
Lloc: Cambra de Comerç de Girona 
Més informació :  contacti amb la Cambra de 
Comerç de Girona - tel 972 418 514 / 
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  

 

 

 

SOPAR-COL·LOQUI: 
POLÍTICA I PERIODISME AL TRIANGLE GIRONA-BARCELONA-MADRID 

(Una conversa sense corbata entre Joaquim Nadal i Jordi Bosch)  

 

Un sopar col·loqui en un format de conversa informal 
entre Joaquim Nadal i Jordi Bosch 
Jordi Bosch  és periodista, president d'Endemol Shine 
Iberia i col·laborador de RAC1 i Diari de Girona. 
Joaquim Nadal és polític i catedràtic d’història 
contemporània a la UdG, exalcalde de Girona i 
exconseller de la Generalitat. 
 
Dijous 14 de juliol, 20:45. Hotel Ultònia, Av. Jaume I, 
22, Girona.  
 
Inscripcions: 972 20 34 54 
/comercial@hotelsultoniagirona.com  

 
Més informació  

 

 



 

COMERÇ EXTERIOR 

 

JORNADA: QUÈ FA LA NOSTRA COMPETÈNCIA ARA. 
COM CREAR UN PANELL DE CONTROL D'INFORMACIÓ A INTERNET  

 

La jornada vol mostrar la metodologia i procediment a 
utilitzar per seguir la informació de mercats i sectors 
amb la finalitat de conèixer què estan fent els 
competidors internacionals i també sobre la pròpia 
empresa. És important aprendre a configurar un sistema 
automàtic a través d’Internet perquè l’empresa estigui 
informada en tot moment del que esdevé en el seu 
mercat i als competidors de referència. 

PROGRAMA  

09.00 Recepció i entrega de documentació 
 
09.05 METODOLOGIA DE RECERCA D’INFORMACIÓ 
ESTRATÈGICA A INTERNET: Funcionament 
dels cercadors internacionals. Procediment de recerca i 
seguiment d’informació de països, competidors i de la 
pròpia empresa. Exemples pràctics d’aplicació. 

11.30 Pausa 

11.45 CREACIÓ, CONFIGURACIÓ I APLICACIÓ D’UN 
PANELL DE CONTROL AUTOMATITZAT 
D’INFORMACIÓ: Definició dels punts clau a controlar 
des del punt de vista d’empresa, competidors per 
països, marques, producte/serveis, promocions i 
esdeveniments. Anàlisi de les eines d’automatització de 
la informació i selecció de la més adequada en funció 
del que es vol controlar. Configuració d’un panell 
automatitzat d’aplicació immediata. 

13.55 TORN OBERT DE PARAULA 

Dimecres, 6 juliol / 9:00 - 14:00. Cambra de Comerç 
de Girona,  Avda. Jaume I, 46, Girona. 
 
Preu: 40€ / Gratuït membres del Club  Cambra 
 
Informació i Inscripcions: Sra. Maribel 
Martinez mmartinez@cambragirona.org  

 

 

 

 

 



 

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 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  

 

 

 

CONFERÈNCIA: "LE DÉVELOPPEMENT FERROVIAIRE DE L'ESPACE 
MEDITERRANÉEN FRANCO-ESPAGNOL"  

En la trobada de Perpinyà es vol posar de manifest els 
trànsits transfronterers potencials existents i les 
actuacions necessàries, tant de França com d'Espanya, 
per facilitar l'accés del ferrocarril. 
 
Dimarts, 28 de juny, de 8:45 a 17:35. Campus de la 
Universitat de Perpinyà , Av. Paul Alduy, 52, Perpinyà. 
  
Més informació i autobús des de l'estació de Perpinyà 



 

per transllat dels assistents: 
Sr. Ángel Gil +34 93 317 20 26 
global2@ferrmed.com  

 

 

 

CONFERÈNCIA DE PEPE ZAPATA:  CONNECTAR COMUNITATS, EL REPTE DE LA 
COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS ACTUALS (VILAJUÏGA)  

 

La comunicació té un paper estratègic en tota 
organització cultural per tal d’alinear la seva visió 
estratègica amb tots els elements de màrqueting, imatge 
i difusió, gestió de comunitats, que són necessaris per a 
comunicar.  

Pepe Zapata  és soci i consultor de TekneCultura, 
consultora especialitzada en màrqueting, comunicació i 
estratègia de públics per al sector cultural.  
 
Dijous, 30 de juny, de 09:15h - 10:30h. Espai 
Armengol  (Vilajuïga)  
Gratuït (places limitades) 
 
Més informació  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 


