
 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

L’Ajuntament de Vilafranca i la Cambra de 

Comerç de Barcelona promocionaran la 

internacionalització de les empreses  

Signen un conveni per impulsar i afavorir la internacionalització del 

teixit empresarial de l’Alt Penedès, i que inclou la creació d’un punt 

d’assessorament a la internacionalització de les empreses al Centre 

Àgora de Vilafranca 

 

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Cambra de Comerç han signat avui 

dimecres un conveni per impulsar i afavorir la internacionalització de les empreses 

de la comarca de l’Alt Penedès. La signatura ha anat a càrrec del regidor de 

Promoció Econòmica, Joan Manel Montfort, i del president del Consell de la 

Delegació de la Cambra a l’Alt Penedès, Joan Amat i Solé. 

Segons el conveni, l’Ajuntament de Vilafranca i la Cambra de Comerç posaran 

conjuntament al servei de les empreses de l’àmbit municipal i comarcal, 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 Vilafranca del Penedès i de l’Alt 

Penedès en general.  

Com a conseqüència d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilafranca crearà un punt 

d’assessorament a la internacionalització al Centre Àgora, des d’on s’informarà i 

assessorarà de forma personalitzada les empreses i es posarà al seu servei els 

diferents programes de suport a la internacionalització que ofereix la Cambra de 

Comerç de Barcelona. Les empreses que s’hi adhereixin podran gaudir d’aquests 

serveis a preus bonificats. 

Com a inici d’aquesta col�laboració, l’Ajuntament de Vilafranca i la Cambra de 

Comerç ja treballen conjuntament en l’organització d’una jornada gratuïta 



 

 

 

 

 

 

d’iniciació a l’exportació, en la qual es proporcionarà informació a les empreses 

interessades en exportar i internacionalitzar-se. Aquesta jornada, que s’organitzarà 

al Centre Àgora, està previst que dugui a terme a finals del mes de maig. 

 

Una ciutat dinàmica per a una comarca exportadora 

El 40% de les empreses de la comarca es troben a Vilafranca del Penedès. Segons 

la base de dades SABI (Sistema Anual de Balanços Ibèrics), el 59,5% de les 200 

empreses líders en facturació de l’Alt Penedès el 2011 són empreses exportadores 

i/o importadores. El rànquing l’encapçala una empresa de la indústria alimentària, 

Farinera Vilafranquina, mentre que la elaboració de vins i caves, un dels pilars 

econòmics de la comarca, es reflecteix en el rànquing de principals empreses: 

Freixenet, Codorniu, Miguel Torres, Segura Viudas i Castellblanch es troben entre 

les deu empreses amb més facturació. 

Segons dades de l’Informe Territorial de la província de Barcelona 2013, a finals del 

2012 hi havia 3.277 empreses a la comarca, bàsicament petita empresa i 

especialment microempreses (el 75,5% de les empreses tenen menys de 5 

treballadors, el 21,5% entre 6 i 50, el 2,7% entre 51 i 250 i el 0,3% més de 250).  
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