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NOTA DE PREMSA 
 

L’Ajuntament de Berga i la Cambra de Comerç treballaran per la promoció  

de l’activitat econòmica en els àmbits de la internacionalització, formació, 

comerç i turisme  

 

Berga, 20 de juny de 2012. L’alcalde de Berga, Juli Gendrau i el president de la delegació 

de la Cambra al Berguedà, Enric Montañà han signat aquest matí a l’Ajuntament un conveni 

de col·laboració de promoció de l’activitat econòmica i de suport a les empreses de l’àmbit 

municipal.  

Segons el conveni, la Cambra esdevindrà per delegació de l’Ajuntament, un espai de 

concertació d’actuacions entre el món empresarial i l’administració local. Això, amb 

l’objectiu d’optimitzar i compartir recursos per assolir la màxima eficiència en l’impuls de 

l’activitat econòmica. Ambdues entitats col·laboraran en la prestació de serveis a les 

empreses en els àmbits de la internacionalització, la formació, el comerç i el turisme, amb 

especial ènfasi en la celebració de fires i mercats locals. 

 

En matèria d’internacionalització empresarial, l’Ajuntament i la Cambra posaran 

conjuntament al servei de les empreses de l’àmbit municipal serveis d’iniciació a 

l’exportació, d’anàlisi i obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de negoci i 

d’estratègia internacional que impulsin i afavoreixin la internacionalització del teixit 

empresarial de Berga. En matèria de formació, es posarà a l’abast de les empreses una 

oferta unificada d’accions de formació continuada. L’oferta inclourà accions d’impuls de la 

Formació Professional inicial, concertades amb l’administració educativa. En quant al 

comerç i el turisme, es preveu millorar la competitivitat des de la gestió del negoci. En relació 

amb fires i mercats, la Cambra aportarà el seu bagatge organitzatiu, difondrà les fires i 

mercats que es celebrin a Berga i promourà, conjuntament amb l’Ajuntament, la contractació 

de estands a les fires celebrades a Berga. 

 

Així mateix, l’Ajuntament difondrà el servei de tràmits empresarials que la Cambra duu a 

terme en la seva delegació, delegant-hi els tràmits relacionats amb l’activitat empresarial. 

També es preveu col·laborar en l’àmbit dels polígons industrials (incloent-hi accions 

destinades a la millora del Polígon Industrial de La Valldan amb el suport de la Unió de 

Polígons Industrials de Catalunya) i el Servei Ocupa’t.  
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