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La FEB i la Cambra uneixen esforços  

per al teixit empresarial del Barcelonès Nord 
    

 Les dues entitats facilitaran a les empreses serveis d’internacionalització, tràmits 

empresarials, promoció dels polígons, formació i assessorament al comerç i el 

turisme.     

 Les empreses rebran informació sobre el Club Cambra i suport a l’empresa familiar. 

 

Badalona, 8 d’octubre de 2012.- 

Avui ha tingut lloc la signatura del conveni de col·laboració entre la Federació d’Empresaris de 

Badalona i Associació Empresarial de Montgat (FEB)  d’una banda i la delegació de la Cambra 

de Comerç de Barcelona al Barcelonès Nord de l’altra. Els signants són per la FEB, el seu 

president, Josep Maria Puente i per part de la Cambra, el seu delegat al Barcelonès Nord, 

Ferran Alberch. L’acte ha tingut lloc a l’edifici El Viver en presència de l’alcalde de Badalona, 

Xavier Garcia Albiol.  

 

Acord per afavorir el teixit empresarial 

L’acord contempla establir un marc de col·laboració en benefici de les empreses del 

Barcelonès Nord i de la FEB. Les dues entitats facilitaran a les empreses serveis que puguin 

contribuir de forma eficient a la seva competitivitat. Es prioritzaran els serveis d’iniciació a 

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

d’estratègia internacional i tot allò que impulsi i afavoreixi la internacionalització del teixit 

empresarial.  

 

Així mateix s’inclouen els tràmits empresarials amb l’Administració Pública que es fan a la 

delegació de la Cambra i la promoció de l’associacionisme entre les empreses instal·lades en 

els polígons de l’àmbit d’influència de les dues organitzacions, així com l’anàlisi i diagnòstic 

dels seus punts forts i marges de millora, amb la col·laboració tècnica de la Unió de Polígons 

Industrials de Catalunya (UPIC).  

 

També es preveu col·laborar en l’àmbit de la formació com ara en l’impuls de la Formació 

Professional Inicial en col·laboració amb l’administració educativa que inclou gestió de la 

formació en centres de treball, estudis d’inserció laboral, projectes d’excel·lència i 

col·laboracions amb centres de FP inicial. En el mateix àmbit formatiu, es preveuen accions 

en el programa de formació de directius, en el de suport a l’Empresa Familiar i en el 

Campus Empresarial Virtual així com assessorament a les empreses del sectors turístic, 

comerç i moda segons les necessitats específiques de la demarcació. Les empreses també 

rebran informació sobre el Club Cambra.  
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