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El llibre, titulat “Què fan els bancs centrals!” va ser presentat, ahir a 

la tarda 

 

RAMON TALAMÀS, PRESIDENT DE LA CAMBRA 

DE TERRASSA, PRESENTA L’ÚLTIM LLIBRE DE 

RAMON TREMOSA A LA TEMERÀRIA 
 

 

Terrassa, 11 de desembre de 2019. “Què fan els bancs centrals!” és l’últim llibre 

de Ramon Tremosa, exdiputat del Parlament Europeu i professor titular a la 

Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, que va ser 

presentat ahir a la tarda, a la llibreria terrassenca La Temerària. Un acte que va 

ser conduït pel president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Ramon Talamàs.  

L’acte es va convertir en un diàleg entre el presentador i l’autor, que va permetre 

conèixer alguns dels passatges del llibre, escrit com un dietari i amb un llenguatge 

entenedor, alhora que l’opinió de Tremosa sobre la possible evolució de 

l’economia. Ramon Tremosa va aclarir que ell no és tremendista i que està 

convençut que ara no es donen les condicions de l’any 2008, però que “la compra 

massiva de deute públic i privat i els tipus d'interès negatius, no es poden 

convertir en instruments d'aplicació permanents, perquè deixarien de ser mesures 

efectives davant una nova crisi estructural”. Mercat únic, moneda estable i més 

Europa és la seva recepta per a evitar-la. Una recepta que va reflectir a les 

dedicatòries dels llibres que es van vendre com a : “Salut, feina i moneda estable”. 

 

 

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. 

 



 

Pàgina 2 de 2 
 

Departament de Comunicació  
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

Telèfons: 93 733 98 33 / 678 754 207 
E-mail de contacte: comunicacio@cambraterrassa.org 

 

La demarcació de la 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. 

 

 

 

 


