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27 empreses catalanes surten a l’exterior
•

Un pont tecnològic a Silicon Valley.

•

Missió comercial multisectorial a la Xina.

La Cambra de Comerç de Barcelona està organitzant per als propers dies dues accions
internacionals. 15 empreses innovadores catalanes participaran entre el 27 de març i el 3
d’abril, al que serà el sisè Pont Tecnològic Barcelona – Sillicon Valley, que ha organitzat la
Cambra de Comerç de Barcelona conjuntament amb Barcelona Activa.
Les empreses participants són: Beabloo, Bit Carrier, Digital Samba, Inbenta, Iris, Keonn
Technologies, Mubiquo, NicePeopleAtWork, Obvious Business, Padawan Network, Porpra
Augmented, Spenta Consulting, Touch1st, Tourism & Convention Bureau i, Rockstar Spain.
El Pont Tecnològic està enfocat a facilitar l’accés a un gran ventall de contactes socis
comercials, així com, a possibles inversors i permetrà analitzar les oportunitats, les tendències
econòmiques i els factors més competitius de l’àrea del Silicon Valley. Les empreses tenen una
agenda d’actes en comú però també la possibilitat de contactar amb empreses instal·lades allà
segons les seves necessitats.
El programa inclou una trobada amb el president del Keiretsu Forum Internacional, Randy
Williams i es faran visites a les seus de Facebook, Google, Twitter, Yahoo i Ideo. Així mateix
tindran l’oportunitat de visitar l’International Expo del Plug&Play Techcenter i a la Web 2.0 Expo
de Sant Francisco, on podran veure nous productes i estratègies de disseny de la generació
web.
També les empreses tindran l’oportunitat d’assistir a la trobada SFEntrepreneur Event BizTech,
i algunes d’elles podran presentar el seu projecte davant d’empreses i inversors locals i
internacionals.
Al llarg dels darrers cinc anys, entre el 2006 i el 2010, s’han impulsat ponts tecnològics a
Silicon Valley, Xina, Japó, Regne Unit, Finlàndia, Suècia i Dubai, amb la participació de més de
200 empreses tecnològiques.
Així mateix, del 26 de març al 2 d’abril, un total de 12 pimes catalanes es reuniran amb 10 de
les empreses més importants de la Xina, representants de sectors diversos.
L’objectiu de la missió multisectorial és que aquestes empreses entrin en contacte amb les
empreses xineses, i poder fer prospecció del seu mercat, així com, tenen el propòsit de cercar
proveïdors, clients i socis comercials.
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Les empreses catalanes que hi participen tenen una agenda individualitzada de contactes
empresarials, d’acord amb els objectius de cada empresa a la Xina. Són representatives del
sector agroalimentari, industrial i de serveis. Aquestes es reuniran amb empreses de Shangai,
Beijing i Shenzhen i visitaran la Cambra de Comerç de Shangai, amb qui la Cambra de
Barcelona té un conveni per ajudar a totes les empreses en tot el seu procés
d’internacionalització.
El país asiàtic, consolidat com la tercera economia mundial, també s’ha vist perjudicat per
l’impacte de la crisis financera global, encara que sense arribar als efectes que s’han assolit als
EEUU o als països europeus. Tot i això, es preveu que hi hagi sectors amb un
desenvolupament més ràpid, que presentin més oportunitats per a les empreses estrangeres
com: l’agroalimentari, l’automoció i components, els bens industrials i els bens de luxe.
La internacionalització és una necessitat i una eina pel progrés, el creixement i la sostenibilitat
competitiva de les empreses catalanes. El perfil de l’empresa exportadora varia en funció de la
dimensió empresarial. Segons els resultats de la darrera enquesta de la Cambra a més de
2.200 empreses catalanes sobre el perfil exportador només dues de cada 10 empreses
industrials amb menys de 50 treballadors exporten. Davant d’aquesta realitat és imprescindible
donar suport a la internacionalització de l’empresa catalana i desenvolupar projectes per
consolidar el creixement empresarial.
Ambdues accions s’emmarquen dins de les activitats que la Cambra de Comerç de Barcelona
organitza en el marc del Pla d’Acció Internacional d’enguany.
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