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La Cambra del Berguedà recolza un pla d’acció per 

dinamitzar l’activitat econòmica dels polígons de la 

comarca amb l’Agència de Desenvolupament del 

Berguedà 
 

• L’objectiu d’aquest pla és posicionar el Berguedà  en el període 2020-2022 

com a destí receptor d’inversió i millorar la seva competitivitat econòmica.  

 

• La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici,  participarà 

a la presentació del pla després de reunir-se amb el Consell i l’equip 

professional de la Cambra territorial del Berguedà per conèixer els projectes 

que té en marxa i les seves necessitats.  

 

• Durant la presentació també intervindran el president de la Cambra territorial 

del Berguedà, Joan Boix, el president de l’Agència de Desenvolupament del 

Berguedà, Lluís Vall, i la directora de la Unió de Polígons Industrials de 

Catalunya, Sílvia Solanellas. 

 

Us convoquem a la presentació del Pla d’acció per a la captació i la dinamització 

d’activitat econòmica dels PAE del Berguedà 2020-2022, que tindrà lloc el pròxim 

divendres 30 d’abril a les 12:00h al Local del Blat (Gironella). 

 

L’objectiu de l’estudi, elaborat per la Unió de Polígons Industrials de Catalunya 

(UPIC) a petició de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, és posicionar 

la comarca com a destí d’inversió d’activitat econòmica, tot enfortint el territori per 

assolir nivells de competitivitat que permetin la retenció de talent i la generació de 

projectes empresarials innovadors i sostenibles. 

 

El document ofereix una diagnosi detallada de l’ecosistema empresarial del 

Berguedà i informació d’interès tant per a administracions com l’empresariat sobre 

els actius estratègics de la comarca per a una bona presa de decisions, així 

com eines per dur a terme, de forma col·laborativa, actuacions en tots els elements 

clau per a la dinamització del teixit empresarial i dels espais que l’acullen. 

 

La presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, participarà a la 

presentació del pla d’acció a Gironella després de reunir-se amb el Consell i 

l’equip professional de la Cambra territorial del Berguedà a Berga, amb 

l’objectiu de conèixer la tasca desenvolupada per la corporació i els projectes que 

té en marxa, així com les seves necessitats. 

 

Durant l’acte també intervindran el president de la Cambra territorial del Berguedà, 

Joan Boix, el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, 

i la directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, Sílvia Solanellas. 

 

 

DIVENDRES 

30 
ABRIL 

12 h 

 
LOCAL DEL 

BLAT 

Plaça del Doctor 

Armengou, 

Gironella 
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