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Trobada entre la Cambra de Terrassa i l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès 

 

EL PRESIDENT DE LA CAMBRA I 

L’ALCALDESSA DE SANT CUGAT ES 

REAFIRMEN EN LA COOPERACIÓ 

INSTITUCIONAL  
 

Terrassa, 28 de setembre de 2018. En el marc d’una trobada 

institucional de màxim nivell que el president de la Cambra de Comerç, 

Indústria i Serveis de Terrassa, Marià Galí, i l’alcaldessa de Sant Cugat 

del Vallès, Carmela Fortuny, van mantenir ahir a l’Ajuntament del 

municipi santcugatenc, ambdós dirigents es van reafirmar en l’estreta 

col·laboració que les dues entitats mantenen per aprofundir en la 

potencialitat econòmica del territori i afavorir la promoció i el 

desenvolupament de l’activitat empresarial. Es tracta de la primera 

trobada formal des del nomenament de Carmela Fortuny com a 

alcaldessa de Sant Cugat el juny de 2018, en prendre el relleu de 

l’anterior batllessa, Mercè Conesa, quan va assumir la presidència del 

Port de Barcelona. 

 

En el transcurs de la reunió, que s’ha celebrat en un marc de cordialitat 

i bona sintonia, ambdós dirigents han mantingut un intercanvi 

d’impressions sobre l’evolució de la conjuntura econòmica i de l’activitat 

empresarial i  han fet un seguiment de les accions que en matèria de 

promoció i suport empresarial s’estan desenvolupant al municipi. La 

Cambra i el govern municipal de Sant Cugat col·laboren estretament en 

el desenvolupament d’accions de suport empresarial especialment en 

els àmbits de l’emprenedoria i, de forma incipient també la 

internacionalització, en el marc d’un conveni de col·laboració subscrit 

entre ambdues institucions des de l’any 2016, del qual s’han beneficiat 

directament prop de 300 emprenedors i emprenedores només en l’any 

2017. Així mateix, la celebració de la propera edició de la Jornada 

d’Emprenedoria el mes de novembre al municipi de Sant Cugat de 

Vallès que, després de deu anys consecutius, ha consolidat la seva 

projecció en el territori català ha estat també un dels temes que s’han 

abordat en la trobada.  
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Al mateix temps, el president de la Cambra ha informat a l’alcaldessa 

de les principals línies del pla d’acció de la institució per potenciar la 

internacionalització, la competitivitat empresarial i la formació, a més a 

més de l’emprenedoria, així com l’activitat que l’entitat empresarial 

desenvolupa en matèria de promoció a través de la participació en 

projectes europeus. Durant la reunió, Marià Galí ha comunicat a 

l’alcaldessa la propera obertura de la convocatòria del procés electoral 

per renovar els òrgans de govern de les Cambres de Comerç catalanes, 

amb calendari encara pendent de concretar. Uns comicis els resultats 

del qual també es reflectiran en la composició dels diferents òrgans de 

govern de l’entitat, entre els quals, hi ha el Consell de la Delegació, 

constituït amb la finalitat afavorir la relació i el contacte amb empreses i 

institucions de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat del Vallès, a més a més 

de desenvolupar activitats de suport i estímul del teixit empresarial amb 

la implicació activa i directa de representants empresarials d’aquests 

municipis, que també actuen com a intermediaris de les inquietuds i les 

demandes específiques  del col·lectiu empresarial local. 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de 

referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva 

demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, 

la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els 

emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 

de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

 

La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

 
 

 
 
 
 
 
 


