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La Cambra ajuda pimes i autònoms
en el seu posicionament digital
internacional
Ofereix gratuïtament un diagnòstic personalitzat i subvenciona part del cost
d'implementació de les accions

La Cambra de Comerç de Manresa ha obert la convocatòria d'un nou programa que té per objectiu
ajudar a la internacionalització de pimes i autònoms de la comarca del Bages a través d'accions de
màrqueting digital. El programa porta per nom Xpande Digital i està finançat per la Unió Europea, la
Cámara d'Espanya i ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de
Catalunya. Les empreses que hi estiguin interessades poden presentar les seves sol·licituds fins
el 30 de novembre d'aquest any.

El programa Xpande s'estructura en dues fases. En la primera, la d'assessorament, es fa una
anàlisi del posicionament online de l'empresa respecte el de la seva competència al mercat
internacional al qual vulgui adreçar-se. Després del diagnòstic, s'elabora un pla d'acció de màrqueting
digital personalitzat tenint en compte els seus clients, producte, servei i país. Aquesta primera
fase està totalment subvencionada i no suposa cap cost per a les empreses beneficiàries del
programa.

La segona fase és la d'implementació de les accions, en la qual la Cambra dóna suport i
acompanya l'empresa en tot aquest procés, que pot incloure des d'accions de posicionament de
la web de l'empresa en diferents idiomes, accions de e-mail màrqueting, campanyes en xarxes
socials, etc. Les empreses participants al programa poden aconseguir una subvenció de fins a un
40% del cost d'implementació de pla de màrqueting digital, fins a una quantitat màxima de 1.600
euros.

El programa Xpande Digital està pensat per donar suport a les empreses que volen obrir nous
mercats ajudant-se de les eines digitals, tenint en compte que en l'actualitat, més d'un 50% del
procés de compra es realitza a través de canals digitals abans de contactar directament amb
l'empresa i que aquest canal s'ha convertit en una de les principals eines de captació de clients.

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/76210/cambra/ajuda/pimes/autonoms/seu/posicionament/digital/internacional
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L'electricitat d'origen renovable
a Catalunya el 2017 va disminuir
de l’1,89 MW, cosa que suposa
una caiguda de l'1,3% en relació
amb el 2016, segons el primer «In-
forme de l'Observatori de les
Energies Renovables a Catalu-
nya».  Del total de l'energia que es
va generar a Catalunya el 2017,
només el 16% era verda, i això que
en aquest percentatge s'inclou
també la produïda per les grans
plantes hidràuliques.

Amb el ritme que s'ha registrat
a Catalunya aquests últims anys
per posar en marxa de noves plan-
tes de renovables Víctor Cusí, pre-
sident de l'Associació Eòlica de
Catalunya, creu que és «una uto-
pia» pensar que es podrà aconse-
guir complir amb l'objectiu euro-
peu que el 2030 la meitat del con-
sum elèctric procedeixi de fonts
d'energia renovables.  Per acon-
seguir arribar a aquest objectiu
caldria invertir anualment uns
600 milions d'euros en la posada
en marxa de plantes d'energia eò-
lica amb capacitat per generar 300
MW i plantes d'energia fotovoltai-
ca també amb capacitat per gene-
rar 300 MW a l'any. El sector cal-
cula que actualment per generar
un MW cal una inversió de l'en-
torn d'1 milió d'euros. 

Cusí adverteix que «mai a Ca-
talunya s'han posat en marxa pro-
jectes amb capacitat per afegir 300
MW de generació d'energia reno-
vable a l'any» i com a mostra el re-
sultat obtingut pel sector d'ener-
gies renovables el 2017. L'any pas-
sat no es va posar en marxa cap

instal·lació d'energia eòlica a Ca-
talunya, i es va deixar la capacitat
instal·lada en 1.272,32 MW; en fo-
tovoltaica, la nova capacitat de ge-
neració d'energia que es va afegir
al sistema va ser de només 20,25
MW, cosa que va permetre sumar
una capacitat en aquest sector de
302 MW de capacitat de generació
total a 31 de desembre del 2017. 

Cusí assegura que «o ens po-
sem les piles» per accelerar la im-
plantació de noves plantes de ge-
neració d'energia renovable o serà
impossible complir amb l'objec-
tiu de la Unió Europea del 2030.

Cusí, acompanyat de Manel
Romero, representant de la Unef,
van explicar ahir que el motiu
d'aquest retard de Catalunya amb
els objectius de generació elèctri-

ca verda és el protocol de tràmits
administratius i d'autoritzacions
que té Catalunya i que fa que la
mitjana de temps per autoritzar
una instal·lació sigui d'uns set
anys, cosa que suposa multiplicar
per dos el termini de mitjana que
hi ha al conjunt de l'Estat. A més,
en les dues últimes subhastes
d'energia renovable que va cele-
brar al maig i juliol el govern es-
panyol el 2017, amb projectes per
valor de 9.000 MW, Catalunya no-
més va aconseguir captar 92 MW:
90 MW en instal·lacions eòliques
i 2 MW de fotovoltaica. 

L'informe indica que entre el
2016 i el 2017, l'increment de la
demanda elèctrica a Catalunya ha
estat de l'1,91% i majoritàriament
aquest augment s'ha cobert amb

electricitat procedent de recursos
fòssils (cremant gas en cicle com-
binats, instal·lacions de cogene-
ració o plantes de purins). 

El 2017, les tecnologies renova-
bles de l'antic règim especial han
augmentat la producció en 276,3
GWh, un 6,8% més que el 2016. En
aquesta xifra s'ha de tenir en
compte que la generació elèctrica
procedent de les plantes hidràu-
liques va caure l'11,3% el 2017, per
un any caracteritzat per les po-
ques pluges. Això ha fet que en el
seu conjunt, l'energia verda gene-
rada hagi caigut l'1,3% en relació
amb el 2016. 

El sector preveu que els prò-
xims anys, fins el 2030, la deman-
da elèctrica creixi a un ritme anual
sostingut del 0,7%, i això sense te-
nir en compte la demanda que es
pot produir per la irrupció de l'in-
crement a partir de la implantació
dels cotxes elèctrics, adverteix. 

Al ritme de només un incre-
ment de la demanda del 0,7%, el
2030 el consum d'electricitat a Ca-
talunya serà de 51.313 GWh, cosa
que suposaria que les energies re-
novables haurien de tenir una ca-
pacitat de generació de 25.611
GWh. 

Amb aquest horitzó, per arribar
aquest nivell de producció elèc-
trica caldria posar en marxa cada
any noves plantes d'energia eòlica
amb capacitat de 300 MW i les
mateixes plantes fotovoltaiques
també amb capacitat de 300 MW
cada any. De moment, per aquest
2018 només hi ha prevista una
instal·lació eòlica amb capacitat
per 2,3 MW a Pujalt, a l’Anoia.

ACN BARCELONA

La generació d’energia renovable va
caure l’1,3% a Catalunya l’any passat
Segons el sector, s’allunya l'objectiu europeu que el 2030 la meitat de l'energia ja sigui verda

ARXIU/MIREIA ARSO

Molins de vent a Pujalt

La Cambra de Comerç de Man-
resa ha obert la convocatòria d’un
nou programa per ajudar a la in-
ternacionalització de pimes i au-
tònoms del Bages amb accions de
màrqueting digital. El programa,
Xpande Digital, està finançat per
la UE, la Cambra d’Espanya i AC-
CIÓ. Les empreses interessades
poden presentar les seves sol·lici-
tuds fins al 30 de novembre.
Xpande s’estructura en dues fases.
En la primera es fa una anàlisi del
posicionament on-line de l’em-
presa i s’elabora un pla d’acció de
màrqueting digital personalitzat.
La segona és la d’implementació
de les accions, en què la Cambra
acompanya l’empresa en un pro-
cés  que pot incloure des d’accions
de posicionament de la web de
l’empresa en diferents idiomes,
com accions d’ e-mail màrqueting
i campanyes en xarxes socials, etc.
Es pot aconseguir una subvenció
de fins al 40% del cost d’imple-
mentació del pla.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra engega
un programa sobre
posicionament
digital 

El Centre de Desenvolupament
Empresarial (CEDEM) de l’Ajun-
tament de Manresa posa en mar-
xa una nova edició del Programa
de Mentoring per a emprenedors,
una iniciativa que ja es va pro-
moure l’any passat en col·labora-
ció amb Autoocupació i la Dipu-
tació de Barcelona. 

Segons recorda el Cedem, el
programa facilita que empresaris
i professionals puguin compartir
la seva experiència en gestió de
negocis, mitjançant un volunta-
riat d’un any, amb persones que
comencen a emprendre o que, tot
i acumular un temps, volen fer un
pas més en la consolidació dels
seus projectes empresarials.  El
programa s’adreça tant a persones
emprenedores com a empresaris
i professionals amb experiència
que vulguin esdevenir mentors
del programa. El consistori man-
resà forma part d’una xarxa mun-
dial que compta amb 10.000 em-
prenedors amb mentor i uns
14.000 voluntaris que col·laboren
a engrescar els emprenedors.

REDACCIÓ MANRESA

El CEDEM
impulsa una
nova edició
del pla
Mentoring 

L'important increment de la
instal·lació d'estufes i calderes
tecnològicament avançades re-
gistrat a Catalunya el 2017 ha ge-
nerat un negoci de 99,6 milions
d'euros, la qual cosa suposa un in-
crement del 21,4% en relació amb
l'any anterior, segons va explicar
ahir Juan Jesús Ramos, responsa-
ble del departament d'Agroener-
gètica de l'Associació Espanyola

de Valorització Energètica de la
Biomassa (Avebiom), durant la
jornada «La 'biomassa, una opor-
tunitat per a l'economia local», ce-
lebrada a la Diputació de Lleida i
en la qual es va presentar el pro-
grama Forest4Local.

En acabar el 2017, funcionaven
a Catalunya un total de 22.731 es-
tufes i calderes de biomassa tecni-
ficades, el 22,7% més que l'any an-
terior, la qual cosa representa un

augment molt similar al de la mit-
jana estatal (23%). 

Segons Juan Jesús Ramos, la
utilització de la biomassa com a
combustible de calefacció s'ha
multiplicat a l'Estat per 25 en l'úl-
tima dècada, en passar de les
9.600 instal·lacions del 2008 a les
244.197 del 2017, «encara que el
major creixement s'ha registrat en
els tres últims anys, en els quals
s'ha duplicat el nombre d'equips».

El responsable del departament
d'Agroenergètica d'Avebiom va
precisar que l'Observatori de la
Biomassa comptabilitza l'evolu-
ció de les estufes i calderes tecno-
lògicament avançades que s'ins-
tal·len anualment a l'estat espan-
yol però en les dades no s'in-
clouen els equips tradicionals ali-
mentats per llenya, com són les
antigues estufes, barbacoes i d’al-
tres de menor eficiència.

ACN LLEIDA

El sector de la biomassa va generar el 2017 un negoci
de quasi 100 milions d’euros, el 21,4% més que el 2016
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 El nombre d'empleats en el
sector de la neteja a Espanya
que no va acudir cap dia al seu
lloc de treball durant l'any 2017
va ser de 22.946 treballadors,
fet que suposa el 5,5% del total,
segons AMAT

22.946
ELS EMPLEATS DE LA

NETEJA QUE NO VAN A
TREBALLAR CAP DIA

EL SECTORLA MARCALA XIFRA

Marcadors

 La contribució de la logística
a l'economia va ser de 26.460
milions d'euros el 2015, la qual
cosa suposa el 12,27% del PIB,
segons un informe elaborat
per Pimec i presentat a la fira
SIL de Barcelona

Logística
GENERA 26.460

MILIONS D’EUROS,
EL 12,27% DEL PIB

 Porsche celebra el seu 70
aniversari des que va fabricar
el seu primer model, el 356 nº1
Roadster, amb la previsió de
l'arribada al mercat a final de
2019 del seu primer vehicle
totalment elèctric, el Mision E

Porsche
CELEBRA EL SEU

SETANTÈ
ANIVERSARI

LA TRANSICIÓ ENERGÈTICAPer poder arribar a l’objectiu europeu caldria invertir anualment uns 600 milions
d'euros en la posada en marxa de plantes d'energia eòlica i fotovoltaica amb capacitat per generar 600 MW 


	caratula_recull
	180607_regio7_cat
	180607_naciomanresa
	180607_manresadiari
	180608_regio7

