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L’Ajuntament d’Igualada i la Cambra de Comerç de Barcelona 

col·laboraran en el desenvolupament del teixit econòmic local 

Internacionalització, formació i assessorament comercial centren l’àmbit 
de la col·laboració 
 
 
Igualada, 18 de maig de 2012 
 

L’Ajuntament d’Igualada i la delegació a l’Anoia de la Cambra de Comerç de Barcelona 

han signat, aquest divendres, un conveni de col·laboració amb l’objectiu de treballar 

plegats en el desenvolupament del teixit econòmic de la ciutat. Els encarregats de 

rubricar l’acord, en un acte celebrat a la seu de la delegació a la capital de l’Anoia, han 

estat el seu president, Josep Vallès, i la tinent d’alcalde de Dinamització Econòmica de 

l’Ajuntament, Àngels Chacón. 

 

Les dues institucions coincideixen en l’objectiu de col·laborar en el foment de la 

dinamització econòmica a Igualada i, en conseqüència, volen dur a terme accions en 

comú. En aquest sentit, la prioritat d’aquest conveni és facilitar la internacionalització 

de les empreses i, per això, se’ls posa a disposició els serveis de la Cambra referents 

a l’exportació, l’anàlisi i obertura de nous mercats, així com l’accés a oportunitats de 

negoci i estratègia internacional.  

 

Ajuntament i Cambra estudiaran una oferta conjunta de serveis en l’àmbit de la 

formació empresarial, mitjançant accions de formació continuada que donin resposta a 

les necessitats empresarials. També, en l’àmbit de l’assessorament comercial, es 

posarà a disposició dels comerços de la ciutat, mecanismes que millorin la seva 

competitivitat. 

 

Àngels Chacón, responsable de l’àrea de Dinamització Econòmica de la ciutat, afirma 

que “Igualada té un gran potencial però, probablement, els darrers anys la gran 

mancança de les nostres PIMEs i empreses ha estat la falta d’eines que els permetin 

competir a nivell internacional”. Chacón afegeix que “el que encetem avui aquí és una 

relació entre la Cambra i l’Ajuntament que respon a una única voluntat de empènyer 

plegats aquest teixit empresarial que tant ho necessita”. 

 

Per la seva banda, Josep Vallès s’ha mostrat molt satisfet de l’acord assolit, 

manifestant la importància que per les empreses de la ciutat i la comarca tindrà aquest 

acord així com la seva voluntat d’aprofundir la col·laboració entre ambdues parts. “La 

Cambra és una corporació de dret públic que té per missió la defensa dels interessos 

generals de l’economia i la prestació de serveis a les empreses” ha afegit. Així mateix, 

“la seva estructura territorial, concretada a Igualada en la Delegació a l’Anoia, la 

converteix en una institució idònia per a esdevenir un espai de concertació 

d’actuacions entre el món empresarial i l’administració local” ha conclòs.  

 

      


