
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Centre d’Innovació Anoia concentrarà el Pla d’Acció 

Internacional de la Cambra de Comerç de Barcelona 

 

8 d’abril de 2014; L’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Cambra de Comerç 

de Barcelona van signar ahir dilluns, una addenda –un annex- per ampliar el 

conveni de col·laboració que ambdues parts van signar el setembre de 2012, 

amb l’objectiu de fomentar de la dinamització econòmica i empresarial del 

territori. 

 

La rúbrica va anar a càrrec de l’Alcalde Joan Vich i de Josep Vallès i Colom, 

President de la Delegació de l’Anoia de la Cambra de Comerç de Barcelona, tot 

i que en l’acte també hi va participar Josep Francí, director de delegacions de la 

Cambra.        

 

L’Alcalde Joan Vich va mostrar-se satisfet de trobar espais comuns que 

permetin avançar en la posada en marxa i ocupació del Centre d’Innovació 

Anoia. Aquest conveni, que Vich va valorar molt positivament, permetrà cedir a 

la Cambra els espais del Centre perquè hi pugui desenvolupar una sèrie 

d’activitats i serveis a les empreses.  

  

Josep Vallès, president de la delegació anoienca de la Cambra de Comerç ha 

concretat algunes de les accions que pretenen desenvolupar al Centre 

d’Innovació d’ara fins el 31 de juliol. La formació i la internacionalització de les 

empreses, assegura Vallès, seran els dos pilars bàsics.  

 

La Cambra de Comerç està acabant d’enllestir la programació dels propers 

mesos, però la intenció segons explica Josep Francí, director de delegacions 



de la Cambra és que el Centre d’Innovació Anoia pugui concentrar les activitats 

del Pla d’Acció Internacional de la Cambra per a la comarca.   

Francí està convençut que la reindustrialització i la internacionalització són la 

única sortida de la crisi actual. Per això aposten per tres grans projectes: El 

programa Empresa Exporta, que ofereix assessorament a les empreses que 

comencen a exportar; un programa específic d’exportació una sèrie de mercats 

amb un alt nivell d’implantació com Rússia, Colòmbia, Xile o Perú i un tercer 

projecte d’acompanyament individual, per a empreses que ja s’han 

internacionalitzat i volen millorar la seva presència o els seus circuits. 

 

Des de la Cambra, explica Francí, també estan ajustant la seva oferta de 

cursos i seminaris a les demandes de les empreses de l’Anoia. Assegura que 

en els darrers quatre anys els indicadors d’activitat lligats a la 

internacionalització de les diferents delegacions s’han doblat, un augment de 

serveis que també s’ha donat de manera considerable a l’Anoia. 

 
 
 
 

 

 

 

 


