Nou acord de la Cambra amb una cambra
d’Alemanya, mercat prioritari per l’economia
catalana
L’acord amb la Cambra d’Hamburg es suma al que es va signar amb la Cambra de
Bonn, el passat mes de novembre.

Barcelona, 21 de gener de 2013.La Cambra de Comerç d’Hamburg (Alemanya) i la Cambra de Barcelona han signat un acord
de cooperació mútua per desenvolupar el comerç, l’intercanvi tecnològic i la inversió entre les
empreses d’ambdós territoris durant els propers tres anys, renovables.
Una delegació de la Cambra de Barcelona, encapçalada pel seu president, Miquel Valls, ha
visitat la Cambra d’Hamburg i s’ha reunit amb el seu president, Fritz Horst Melsheimer.
L’acord amb la Cambra d’Hamburg es suma al que es va signar amb la Cambra de Bonn, el
passat mes de novembre amb els mateixos objectius que l’actual. Aquests dos acords
demostren que Alemanya és un mercat prioritari per l’economia catalana.
L’acord contempla la cooperació per millorar i desenvolupar les relacions econòmiques entre
els districtes d’Hamburg i Barcelona i estableix que les dues parts intercanviaran regularment
informació i opinions sobre l’intercanvi comercial entre tots dos districtes.
Ambdues parts intercanviaran experiències sobre el disseny d’estratègies a llarg termini per al
desenvolupament intern i per a la promoció de les exportacions, amb especial èmfasi en el
màrqueting intern.
Cada part donarà el seu suport a l’altra en relació a la participació a fires i exposicions
internacionals organitzades dins dels programes de treball.
Les dues cambres cooperaran específicament en capacitació professional i ensenyament amb
l’objectiu de dur a terme un programa pilot de formació professional a Barcelona, adaptat al
sistema de formació català actual i amb la participació de les dues cambres, les empreses
espanyoles i les filials alemanyes a Espanya i les escoles de formació inspirades en el model
alemany.
En la mateixa línia, l’acord ha de permetre la contractació de personal especialitzat espanyol
(fachkräfte) per a empreses alemanyes ubicades al districte d’Hamburg, amb la intermediació
de la Cambra de Barcelona. L’acord també contempla la preparació de missions d’inversió en
tots dos districtes per fomentar aliances tecnològiques i comercials.
http://premsa.cambrabcn.org
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