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La defensa del territori,
la raó de ser de la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa és una institució que treballa per al de-
senvolupament econòmic de la comarca del Bages. Fundada l’any 1906, ja ha complert un se-
gle de vida i de compromís amb el territori al qual representa. En tot aquest temps, empreses 
i societat civil s’han beneficiat directa o indirectament del treball dut a terme per la Cambra.

Entre els principals objectius de la Cambra hi ha:

Vetllar per les perspectives de la demarcació del Bages com a zona econòmica amb iden-
titat pròpia, buscant el desenvolupament econòmic de la zona.

Vetllar pels interessos generals de les empreses i pel seu desenvolupament a curt, mitjà 
i llarg termini. 

Donar serveis a les empreses en l’àmbit de la promoció de les exportacions, la formació, 
la innovació, el desenvolupament del comerç, la indústria i el medi ambient, etc.

Les oficines de la Cambra s’ubiquen a l’històric edifici de Can Jorba, antiga seu dels magat-
zems Jorba, al centre comercial i financer de la ciutat de Manresa, en un espai emblemàtic i 
alhora preparat per oferir serveis de qualitat i adaptats a les necessitats de les empreses.
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La Cambra, al costat de 
projectes clau per a la comarca

Al llarg de la seva història, la Cambra ha estat al darrere d’alguns projectes que han esdevin-
gut fonamentals per al desenvolupament de la comarca del Bages. Avui, continua posant-se al 
capdavant d’algunes de les reivindicacions més destacades del territori.

Infraestructures
Millora de la connexió viària i ferroviària entre el Bages i Barcelona, petició d’un peatge 
intel·ligent a la C-16, impuls d’un tercer rail per a mercaderies, connexió del Bages amb el 
Corredor Mediterrani...

Formació
Creació de la Fundació Lacetània per a l’impuls dels estudis de Formació Professional i les 
pràctiques en empreses, creació del Centre de Formació Pràctica per a la formació de profes-
sionals del sector del metall, participació en les institucions universitàries de la comarca...

Desenvolupament empresarial
Acompanyament de les empreses del Bages en els seus processos d’internacionalització, pro-
grames de millora de la competitivitat, innovació, simplificació de tràmits i Oficina de Gestió 
Empresarial...

Promoció del territori
Participació a Fira de Manresa, projecte Manresa 2022 per commemorar els 500 anys de la 
presència de Sant Ignasi a Manresa, impuls d’estudis per conèixer la realitat econòmica de la 
comarca...
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Els serveis de la Cambra per a 
la competitivitat de les empreses

Internacionalització
Suport i acompanyament a la internacionalització, plans de promoció internacional, missions 
comercials, visites a fires internacionals i altres accions de promoció de les exportacions, for-
mació en internacionalització, assessorament jurídic, màrqueting internacional, tramitació de 
documents...

Innovació
Suport i acompanyament en el desenvolupament de  projectes d’innovació, assessorament, 
recerca d’ajuts i subvencions, cooperació empresarial...

Indústria i Medi Ambient
Anàlisi del sector industrial de la comarca, serveis de propietat industrial, protecció de dades, 
estalvi i eficiència energètica...

Formació
Formació presencial i virtual, seminaris, formació a mida...

Comerç
Suport a l’activitat comercial i dinamització, diagnosis comercials, assessorament, formació 
específica per a professionals i empresaris del sector comerç, màrqueting...
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El Club Cambra, una gran plataforma 
de negoci i de treball en xarxa

Des de principis del 2014, l’oferta de serveis privats de la Cambra queda inscrita en el Club 
Cambra, una gran plataforma de negocis creada per la Cambra de Comerç de Barcelona i en 
la qual treballen de manera conjunta 10 Cambres de Comerç catalanes. Amb la participació al 
Club Cambra, les empreses del Bages disposen d’un ventall més ampli de serveis i es beneficien 
del fet de formar part d’una comunitat virtual d’empreses que funciona com a espai de trobada 
en el qual identificar oportunitats de negoci i de col·laboració entre empreses.

El Club Cambra és un projecte pensat per impulsar la competitivitat de l’empresa catalana i 
projectar-la al món, ja que permet accedir a una xarxa mundial de 1.500 Cambres de Comerç 
amb presència a 180 països.

La proposta del Club Cambra abraça quatre grans moments en l’activitat de qualsevol empresa:

CREA. Suport en la creació i consolidació del negoci.
FORMA’T. Resposta a les necessitats de formació de l’empresa.
CREIX. Acompanyament per ser més competitiu.
PROJECTA’T AL MÓN. Suport en internacionalització.
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SEU CORPORATIVA
Edifici Can Jorba
Muralla del Carme 17-23, 2a planta
08241 Manresa (Barcelona)

Tel. 93 872 42 22 - Fax 93 872 77 66

www.cambramanresa.cat
info@cambramanresa.org

          @Cambramanresa

          facebook.com/Cambramanresa

Com contactar amb la Cambra
de Comerç de Manresa
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