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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 22/01/2019 a les 15:03

La Cambra impulsarà més de 50
accions per internacionalitzar les
empreses del Bages 
Les empreses del territori poden participar en missions comercials als cinc
continents, així com a les principals fires de subcontractació industrial d'Europa 

La Cambra de Comerç de Manresa posa a l'abast de les empreses del territori més d'una
cinquantena d'accions per impulsar la seva activitat internacional i ajudar-les a obrir nous
mercats per als seus productes. El Pla d'Acció Internacional 2019 de les Cambres catalanes
preveu missions comercials als cinc continents i la participació a les principals fires de
subcontractació industrial d'Europa. En total, 55 propostes de les quals la Cambra de Manresa
n'organitzarà directament una: la participació agrupada a la fira Siane de Toulouse, una de les
principals fires de subcontractació industrial de França i un esdeveniment estratègic per a les
empreses auxiliars del sector de l'automoció que hi ha al Bages. La fira Siane tindrà lloc del 21 al
25 d'octubre d'aquest any.

Les missions comercials són viatges agrupats d'empreses a un mercat determinat amb l'objectiu
d'establir contactes amb possibles clients, socis o proveïdors. En aquests viatges, cada empresa
disposa d'una agenda individualitzada de reunions d'acord amb les seves necessitats i
interessos. Per al 2019, Àfrica i l'Orient Mitjà es confirmen com un dels mercats prioritaris per a les
empreses catalanes, amb un total de 23 missions comercials adreçades a empreses de sectors
diversos com el transport, les infraestructures, els sistemes industrials, el medi ambient,
l'alimentació o la construcció.

La resta de missions comercials estan repartides entre Europa, amb 10 accions, principalment a
la zona d'Europa de l'Est, Amèrica, amb 9 accions i Àsia i Oceania, amb 8 accions. El calendari
complet de missions està disponible al web www.cambramanresa.cat
(http://www.cambramanresa.cat) .

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/81037/cambra/impulsara/mes/50/accions/internacionalitzar/empreses/bages



La regidora de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme de
l’Ajuntament de Manresa entre el
2011 i el 2015, Sílvia Gratacós, ha
avançat a aquest diari la seva in-
tenció de presentar candidatura a
la presidència de la Cambra de
Comerç de Manresa. Les elec-
cions per al ple cameral se cele-
braran a començament de maig.

Gratacós (Manresa, 1966) és lli-
cenciada en Ciències Econòmi-
ques i actualment és gerent de Lli-
breria Sobrerroca. La seva trajec-
tòria professional ha estat vincu-
lada sempre a projectes empresa-
rials familiars: a Indepol, fins al
2008, i, des del 2011, a Llibreria
Sobrerroca. Entre el 2011 i el 2015
va formar part, a temps parcial
(70%), del primer equip de govern
convergent de l’alcalde Valentí
Junyent. Gratacós ha format part
del patronat del ja desaparegut
CTM, proposada per l’alcalde Ju-
nyent.

Sílvia Gratacós explicava ahir a
aquest diari que  la seva motivació
per optar a presidir la Cambra rau
en el fet que «ara soc en una etapa
de la meva vida en què tindria
temps per dedicar-m’hi i perquè
mantinc la vocació d’exercir res-
ponsabilitats públiques com ja
vaig demostrar en la meva etapa
a l’Ajuntament». Gratacós valora
positivament la feina feta per l’ac-
tual president de l’organisme,
Pere Casals, «a qui ha tocat viure
moments molt complexos de la
Cambra, com el fet de perdre, el
2011, el recurs cameral, la princi-
pal font d’ingressos fins aleshores

de les cambres», i advoca per per-
severar en les tasques de promo-
ció de la internacionalització em-
presarial i de la formació, a més de
mantenir el pols perquè la Cam-
bra «agafi pes al territori i continuï
participant a les comissions terri-
torials en què ja és present», diu
Gratacós. La candidata diu que
«m’agradaria que al ple hi hagués
representades empreses de tots
els sectors, també dels de nova

creació, tecnològics i de comerç
electrònic».

Pere Casals és president de la
Cambra de Manresa des de l’any
2009, quan va substituir Manel
Rosell, que va deixar l’ens per as-
sumir la presidència de Caixa
Manresa. El 2010, en les darreres
eleccions celebrades fins ara, Ca-
sals va ser escollit pel ple, un càr-
rec que hauria d’haver estat reno-
vat, com en la resta de cambres, el

2014. El canvi de la llei estatal de
cambres, el 2010, i l’ajornament
en l’adaptació de la llei a la norma
catalana han allargat aquest man-
dat fins avui.

Casals ja és el president més
longeu de l’entitat des de la repre-
sa democràtica, en superar Jordi
Santasusana (1998-2006). Amb
tot, en la història de l’entitat, el rè-
cord de permanència l’ostenta
Joan Gallifa, que va presidir-la en-
tre el 1940 i el 1968.

Les eleccions escolliran el ple
de la Cambra, integrat per 27 per-
sones en representació dels diver-
sos sectors econòmics; de les
quals nou, escollides entre les em-
preses que fan més aportacions
voluntàries a l’organisme; i qua-
tre, triades entre les patronals ca-
talanes (Foment, Pimec i Cepi-
me). Un cop constituït, serà el ple
qui triarà el president. 

La candidatura de Sílvia Grata-
cós és la primera que transcen-
deix, tret de la del mateix Pere Ca-
sals. L’actual president ha mostrat
predisposició a optar a la reelec-
ció, tot i que en declaracions a
aquest diari va afirmar que «el
més saludable és que hi hagi re-
lleu».

El Govern va aprovar el mes de
juliol de l’any passat el decret so-
bre el règim electoral de les Cam-
bres de Comerç, que ha de per-
metre celebrar les primeres elec-
cions a les tretze cambres catala-
nes en nou anys. La principal no-
vetat d’aquesta convocatòria serà
que els comicis se celebraran ex-
clusivament mitjançant vot elec-
trònic. 

CARLES BLAYA MANRESA

Sílvia Gratacós anuncia candidatura
per presidir la Cambra de Manresa
L’exregidora de Promoció Econòmica proposa perseverar en la internacionalització i la formació

ARXIU PARTICULAR

Sílvia Gratacós (Manresa, 1966) és gerent de Llibreria Sobrerroca

Catalunya va crear en el quart
trimestre del 2018 un total de
4.149 empreses, una xifra un 7,4%
superior a la del mateix període
del 2017 i la més alta darrere de
Madrid, on es van constituir
5.258 societats en aquest mateix
període, un 6,9% més, segons
l'estadística mercantil elaborada
pel Col·legi de Registradors i pu-
blicada ahir.

Aquest creixement interanual
de les empreses creades a Cata-
lunya entre octubre i desembre
de l'any passat contrasta amb la
forta reculada del 18,3% que va
experimentar la constitució de
societats en aquesta comunitat
en el quart trimestre del 2017
com a conseqüència del procés.

A nivell global, el nombre de
societats constituïdes al conjunt
de l’Estat durant l’any passat va
arribar a les 96.015, la qual cosa
suposa un 1,1% més que l'any an-
terior, quan es van registrar
94.998 constitucions.

EFE BARCELONA

La creació
d’empreses
a Catalunya
augmenta el 7,4% 

Les exportacions a Catalunya
entre el gener i el novembre del
2018 van assolir els 66.592,2 mi-
lions d’euros, un 1,9% més que en
els mateixos 11 mesos del 2017,
segons xifres fetes públiques ahir
pel ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme. Els principals sectors
exportadors van ser el de produc-
tes químics (26,2% i un augment
del 3,8%), el de béns d’equip
(17,5% i una pujada del 2,3%) i el
de l’automòbil (15,5% del total i
increment de l’1,7%), les manu-
factures de consum (12,4% i aug-
ment del 0,7%) i el de l’alimenta-
ció, begudes i tabac, que repre-
senta el 13,2% del total i ha caigut
un 2,1% en comparació intera-
nual. Pel que fa a les importa-
cions, Catalunya va comprar a
l’exterior per valor de 83.383,2 mi-
lions d’euros entre el gener i el no-
vembre de l’any passat, un incre-
ment del 7,2% respecte del mateix
període del 2017.  Les exporta-
cions catalanes en aquest període
representen el 25,4% del total es-
tatal.

EFE BARCELONA

Les exportacions
creixen l’1,9%
en un any a
Catalunya, fins
als 66.600 milions

Les pimes industrials catalanes
van millorar els seus resultats eco-
nòmics el 19% el 2018, ja que les
vendes i les exportacions van se-
guir creixent, encara que a menor
ritme que fa un any, mentre que
per al 2019 la majoria de les em-
preses enquestades (62%) pre-
veuen que la seva activitat aug-
mentarà.

És el que s’extreu de l’informe
presentat ahir en roda de premsa
pel president de Pimec, Josep
González, i el director de l’Obser-
vatori de Pimec, Modest Guin-
joan. L’estudi recull l’evolució de
les pimes industrials catalanes el
2018, i destaca un augment de
l’ocupació del 2,6%, un increment
de la inversió del 49% de les pimes
i una diversificació de les vendes,

ja que el mercat català ha perdut
quatre punts en benefici de l’ex-
portació. L’informe d’aquest any,
que s’extreu d’una enquesta re-
alitzada per Gesop a 400 empre-
saris, inclou dues preguntes més
sobre la desacceleració econòmi-
ca, a les quals només un 19% del
teixit industrial català ha respost
que ha notat l’alentiment de l’eco-
nomia.

González i Guinjoan van valo-
rar les xifres de l’informe de ma-
nera positiva perquè són millors
del que esperaven i suposen la
«consolidació de la recuperació
del sector que es produïa al llarg
dels últims anys». Segons l’infor-
me, el 55% de les empreses ha in-
crementat les vendes, la qual cosa
suposa un saldo de variacions del
34% el 2018.

EFE BARCELONA

Les pimes industrials catalanes van millorar els
seus resultats el 19% el 2018, segons Pimec

Regió7DIMECRES, 23 DE GENER DEL 201926

ECONOMIA

 La Generalitat, a través de
l'Agència Catalana de Consum,
ha sancionat 11 companyies
aèries amb un total de 533.040
euros en el període comprès
entre el 2016 i el 2018, segons
ha informat el Govern

11
LES COMPANYIES

AÈRIES
SANCIONADES

EL SECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Les exportacions de les
fàbriques catalanes de ciment
van caure el 17% el mes
d'octubre del 2018 en
comparació del mateix mes de
l'any anterior, les últimes
dades disponibles.

Ciment
LES EXPORTACIONS

CAUEN EL 17% A
L’OCTUBRE

 La Seguretat Social va
guanyar una mitjana de
154.948 cotitzadors estrangers
el 2018, un 8,4% amb relació
al 2017, fins a situar-se el
nombre d'immigrants a l'alta
en 1.992.849 ocupats


CREIX EL NOMBRE

D’ESTRANGERS
AFILIATS A LA SS

ELECCIONS CAMERALSLa regidora de Promoció Econòmica a l’Ajuntament de Manresa entre el 2011 i el 2015,
Sílvia Gratacós, ha anunciat la intenció de presentar candidatura per presidir la Cambra de Comerç de Manresa
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Pere Casals, president de la
Cambra de Comerç de Manresa
des del 2009, no disputarà la pre-
sidència de l’ens si hi ha més can-
didats, insistia ahir a aquest diari
després de l’anunci de l’exregido-
ra de l’Ajuntament de Manresa
Sílvia Gratacós d’optar a la presi-
dència cameral. Casals, que ja ha-
via afirmat a aquest diari el mes de
juliol passat que «el més saludable
és que hi hagi relleu» i que «pre-
feriria que hi haguessin diferents
candidatures, però si no n’hi ha,
no deixaré la Cambra penjada»,
reitera ara que si la candidatura de
Gratacós «tira endavant, deixaré
pas».

Amb tot, encara és aviat per sa-
ber si efectivament Sílvia Gratacós
podrà optar a la presidència, ja
que primer caldrà que l’empresa
que representa, Llibreria Sobrer-
roca, obtingui plaça al ple came-
ral. Al començament del mes de
maig tindran lloc les eleccions
que decidiran els 27 seients al ple
corresponents als diferents sec-
tors empresarials (el ple el com-
pletaran 4 representants de les as-
sociacions empresarials i, per pri-
mera vegada, 9 representants
d’entre les empreses que fan més
aportacions econòmiques a
l’ens). Si Gratacós entra al ple po-
drà optar a la presidència de l’ens,
un càrrec que decideix el mateix
ple. A més, hi ha temps fins al 25
de febrer per presentar les candi-
datures al ple, i en aquest mes en-
cara podrien transcendir més in-
tencions de disputar la presidèn-
cia.

En tot cas, diu Casals, si hi ha re-
canvi no presentarà candidatura
a presidir l’entitat, tot i que recor-
da que la seva empresa, Casals
Cardona Industrial, sí que optarà
a formar-ne part. «Deu anys de
president són molts anys», apunta
Casals, que insisteix que el que
convé a l’ens és «renovació».

Casals, però, valora el fet que
Sílvia Gratacós ja hagi anunciat la
seva intenció de presidir la Cam-
bra. «Si hi ha candidats és senyal
que la Cambra és considerada
una eina útil, i no és un moment
fàcil per a les cambres, quan en-
cara no tenim solucionat el finan-

çament», diu l’actual president.
Les eleccions a la Cambra es fa-

ran enguany, per primera vegada,
per via electrònica. Així, des de les
9 del matí del dia 2 de febrer fins a
les 9 del matí del dia 7 es podrà vo-
tar mitjançant un aplicatiu que
posarà en marxa la mateixa Cam-
bra. El dia 8, de les 10 del matí a les
6 de la tarda, es faran les votacions
presencials, però també amb mit-
jans electrònics, a la mateixa seu
de la Cambra. Finalment, del 9 de
maig al 15 de maig es podran pre-
sentar les candidatures d’empre-
ses de major aportació, una elec-
ció que ja es decidirà el juny.

CARLES BLAYA MANRESA

Casals no disputarà la presidència de la
Cambra de Manresa si hi ha candidats
Després de l’anunci de la candidatura de Sílvia Gratacós, el president insisteix que és l’hora del relleu 

ARXIU/MIREIA ARSO

Pere Casals presideix la Cambra de Comerç de Manresa des del 2009

L’Ajuntament de Manresa ha
contractat 41 persones aturades
en el marc del Programa de Tre-
ball i Formació del 2018 impulsat
pel Servei d’Ocupació de Catalu-
nya i el del CIO. 

Per a aquesta edició, el col·lec-
tiu prioritari definit pel Servei
d’Ocupació de Catalunya són per-
sones preferentment majors de 45
anys inscrites com a demandants
d’ocupació. Els candidats selec-
cionats s’agrupen en tres grans
grups segons preveu la convoca-
tòria: Línia PANP (persones no
perceptores de prestació per
desocupació o subsidi); Línia
PRGC (persones destinatàries de
la renda garantida de ciutadania)
i, per segon any consecutiu, Línia
DONA (dones en situació d’atur
preferentment de llarga durada,
de més de 55 anys o víctimes de
violència de gènere).

38 contractes a punt
El programa es va iniciar el mes de
desembre passat, amb la contrac-
tació de 3 persones que realitzen
tasques de neteja, de peonatge i
tasques d’auxiliar d’equipament,
una de cada línia del programa.
Els 38 treballadors restants inicia-
ran el seu contracte la setmana vi-
nent i s’ubicaran en diferents
àrees de l’Ajuntament de Manre-
sa, en tasques de manteniment,
d’auxiliars d’equipament, neteja i
auxiliars administratius.

Segons explica l’Ajuntament,
les persones beneficiàries
d’aquest programa participaran a
diferents mòduls de certificats de
professionalitat per millorar les
seves competències tècniques i/o
transversals i així millorar les pos-
sibilitats d’ocupabilitat en un fu-
tur. Així doncs, l’Ajuntament pre-
veu que, durant el període de con-
tractació, es faci un seguiment i
acompanyament a la inserció per
part del personal tècnic coordina-
dor del programa.

En aquesta edició, hi ha 17 per-
sones amb un contracte de 12 me-
sos i la resta de contractes, 24, tin-
dran una durada de 6 mesos.

Aquesta acció política s’em-
marca, recorda l’equip de govern
municipal, en el Pacte de Ciutat,
concretament en l’actuació en
l’àmbit de la promoció econòmica
i foment de l’ocupació, i la gestió
òptima de  les convocatòries de
les administracions competents
pels Plans d’Ocupació.

REDACCIÓ MANRESA

L’Ajuntament
de Manresa
contracta
41 persones
aturades 

El secretari d’Empresa i Com-
petitivitat de la Generalitat, Joa-
quim Ferrer, va destacar ahir di-
mecres que la despesa dels turis-
tes a Catalunya va augmentar el
7,2% l’any passat, segons les seves
xifres. Ferrer ho va dir en el marc
de la inauguració de l’estand de
Catalunya a la fira Fitur, que té lloc
a Madrid fins diumenge.  L’Agèn-

cia Catalana de Turisme del De-
partament d’Empresa i Coneixe-
ment hi té un estand de més de
900 metres quadrats, acompa-
nyada d’una vuitantena d’empre-
ses i entitats del país.

El secretari d’Empresa i Com-
petitivitat va oferir altres dades del
balanç turístic del 2018 a Catalu-
nya, com ara que hi va haver 19,1
milions de turistes estrangers, el

0,1% més que l’any 2017, i que la
despesa que van generar va supe-
rar els 20.600 milions d’euros.  Se-
gons Ferrer, la despesa per perso-
na i dia va ser de 187 euros, amb
un increment superior al 10%.
«Hem vist una certa contenció
fins al darrer trimestre pel que fa
a arribades, però els valors de la
darrera part de l’any han canviat
la tendència».

Pel que fa als mercats, destaca
l’increment de la despesa dels tu-
ristes d’Irlanda (220,3%), Portugal
(27,8%), els EUA (15,2%) i el Regne
Unit (14,5%). En el cas de les arri-
bades dels principals mercats
emissors, destaquen els aug-
ments dels turistes procedents
dels Estats Units (22%), així com
de Portugal (10%), d’Irlanda
(8,4%) i de Rússia (6,4%).

ACN MADRID

El Govern destaca a Fitur que els turistes es van
gastar el 7,2% més a Catalunya durant l’any passat 

La Cambra de Comerç de
Manresa participarà en més
d’una cinquantena d’accions
per impulsar l’activitat interna-
cional de les empreses. El Pla
d’Acció Internacional 2019 de
les Cambres catalanes preveu
missions comercials als cinc
continents i la participació a les
principals fires de subcontrac-
tació industrial d’Europa. En to-
tal, són 55 propostes, de les
quals la Cambra de Manresa
n’organitzarà directament una:
la participació agrupada a la fira
Siane de Tolosa, una de les prin-
cipals fires de subcontractació
industrial de França i un esde-
veniment estratègic per a les
empreses auxiliars del sector de
l’automoció que hi ha al Bages.
La fira Siane tindrà lloc del 21 al
25 d’octubre d’aquest any.
Per al 2019, Àfrica i l’Orient Mitjà
es confirmen com mercats prio-
ritaris per a les empreses catala-
nes, amb un total de 23 missions
comercials. La resta de missions
estan repartides entre Europa,
amb 10 accions, principalment
a la zona d’Europa de l’Est, Amè-
rica, amb 9 accions, i Àsia i Ocea-
nia, amb 8 accions. 

REDACCIÓ MANRESA

L’ens manresà
participarà en més
d’una cinquantena
de missions
comercials
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ECONOMIA

 El vicepresident executiu
comercial de Seat, Wayne
Griffiths, assumirà també el
càrrec de conseller delegat de
Cupra, la marca independent de
cotxes esportius que la
companyia va crear fa un any

Seat
WAYNE GRIFFITHS

SERÀ EL CONSELLER
DELEGAT DE CUPRA

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA DECISIÓ

Marcadors

 Els treballadors de la planta
de Cacaolat a Santa Coloma de
Gramenet han ratificat en
assemblea el preacord assolit
per la direcció i el comitè, cosa
que ha permès desconvocar de
manera definitiva la vaga

Cacaolat
DESCONVOCADA LA

VAGA A SANTA
COLOMA 

 Carlos Ghosn, empresonat al
Japó per irregularitats a
Nissan, ha acceptat dimitir
com a president de Renault,
que avui reuneix el seu consell
d’administració per substituir-
lo i designar-ne un substitut

Carlos
Ghosn

ACCEPTA DIMITIR
COM A PRESIDENT

DE RENAULT

ELECCIONS A LA CAMBRA DE COMERÇ El president de l’ens des del 2009 diu que no es proposarà per repetir al càrrec
si hi ha relleu, i, de moment, ja s’ha anunciat una candidatura per presidir-lo, la de l’exregidora Sílvia Gratacós
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