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CaixaBank i la Cambra de Comerç de Barcelona impulsen 

la relació de les empreses catalanes amb el mercat xilè 
 

 

 L’entitat promou les Jornades “Porta a l’Exterior” per oferir formació en comerç 

exterior i assessorament personalitzat als clients empresa. 

 

 La iniciativa compta per primera vegada amb un país convidat: Xile. 

 

 

Barcelona, 09 de març de 2015.- CaixaBank i la Cambra de Barcelona han impulsat l'organització 

de les Jornades “Porta a l'Exterior” per donar assessorament a més de 80 empreses catalanes 

interessades a potenciar la seva dimensió internacional.  

 

Els directors de les oficines de representació i de les sucursals internacionals, juntament amb 

l'equip d'especialistes de comerç exterior de l'entitat financera, han ofert una sessió a la Cambra 

de Comerç de Barcelona amb l'objectiu d'assessorar a les empreses sobre nous mercats als quals 

dirigir l'exportació i com orientar els projectes internacionals. La iniciativa ha permès mantenir 186 

entrevistes i formació personalitzada sobre més de 50 països. 

 

Les Jornades “Porta a l'Exterior” són una iniciativa de CaixaBank per posar al servei dels seus 

clients empresa la seva experiència en comerç exterior i el seu coneixement dels mercats 

internacionals. Destaca la presència de l'equip al complet de directors de la xarxa d'oficines de 

representació de l'entitat a l'exterior, els qui mantenen entrevistes directes amb les empreses per 

oferir assessorament personalitzat a la situació del client. 

 

L'entitat financera ha impulsat aquestes jornades per vuitè any consecutiu. La present edició és la 

que ha aconseguit un major nombre d'assistents, tant en nombre d'empreses com en la quantitat 

de mercats sobre els quals s'ofereix informació i assessorament. 

 

Espai Xile 

 

D'altra banda, l'edició 2015 de les Jornades “Porta a l'Exterior” de CaixaBank i la Cambra de 

Comerç de Barcelona ha explicat, per primera vegada, amb un “país convidat”: Xile. L'entitat 

financera ha promogut la presencia d’institucions xilenes especialitzades en comerç i inversions 

internacionals, entre els quals figuren CIEChile (l'organisme que representa a l'Estat de Xile en les 

seves negociacions amb inversors estrangers) i ProChile (institució encarregada de la promoció de 

l'exportació xilena i l'atracció del turisme).  

 

La presència dels representants xilens ha permès a CaixaBank crear, en el marc de les Jornades 

“Porta a l'Exterior”, un programa paral·lel desenvolupat sota el lema de “Espai Xile”, amb 

conferències sobre la situació econòmica del país i les oportunitats de negoci que poden trobar-se.  
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Xile ha experimentat un creixement notable en els últims anys, al mateix temps que ha augmentat 

el nombre d'empreses espanyoles presents al país. S'estima que al voltant d'1.500 empreses 

espanyoles tenen presència en sòl xilè.  

 

Al 2014, els intercanvis comercials entre Espanya i Xile van generar unes importacions d'1.558 

milions d'euros i unes exportacions d'1.280 milions. El país va registrar un creixement del PIB en 

2014 del 2% i les previsions apunten al fet que l'increment de l'activitat econòmica en 2015 

ascendirà al 3,3%. 

 

CaixaBank va inaugurar el 2013 la seva oficina de representació a Santiago, des de la qual 

acompanya i ajuda als clients de l'entitat, tant en la fase d'implantació a Llatinoamèrica com en la 

fase de desenvolupament i consolidació, així com en l'obtenció de tot tipus de garanties per als 

contractes d'execució d'obra, subministrament o prestació de serveis. Des de Santiago, CaixaBank 

ofereix servei per a quatre països: Xile, Perú, Uruguai i Argentina. 

 

CaixaBank, líder en assessorament per a comerç exterior 

 

CaixaBank és una de les entitats líders en oferir assessorament per al comerç exterior a les 

empreses espanyoles, amb solucions financeres que faciliten les exportacions i importacions dels 

clients. L'entitat compta amb un ampli equip d'especialistes en comerç exterior per assessorar 

sobre els mercats exteriors. 

 

Igualment, compta amb un equip de banca internacional i amb una xarxa d'oficines de 

representació a Londres (Regne Unit), París (França), Milà (Itàlia), Stuttgart i Frankfurt (Alemanya), 

Istanbul (Turquia), el Caire (Egipte), Bogotà (Colòmbia), Beijing i Xangai (Xina), Nova Delhi (Índia), 

Singapur i Santiago de Xile (Xile). 

 

L'entitat també disposa d'oficines operatives a l'exterior: Varsòvia (Polònia) i Casablanca i Tànger 

(el Marroc). En total, la xarxa exterior de CaixaBank ofereix cobertura a més de 50 països. 

 

També compta amb acords amb més de 2.500 bancs internacionals que permeten donar servei a 

les empreses a qualsevol país.  

 

L'ampli equip d'experts, l'experiència en negocis i projectes internacionals i la seva xarxa exterior 

permeten a CaixaBank recolzar a les empreses exportadores amb productes i assessorament 

específic i adaptat a les seves necessitats. L'entitat ofereix servei tant a les pimes i microempreses 

que estan iniciant les seves activitats exportadores com a les grans corporacions. 

 

 

 

 

 

  

  http://premsa.cambrabcn.org                                       

@presscambrabcn   #internacional 
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