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Nota de premsa 

 

“LA CONVENIÈNCIA, DRET I NECESSITAT DE SER BEN 

GOVERNATS” ÉS LA CONCISA DEMANDA DE LA 

CAMBRA DE TERRASSA ALS PARTITS AMB 

REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT 

 

Ultimades les eleccions al Parlament de Catalunya, el Comitè Executiu de la 

institució ha traslladat aquest missatge en cartes signades pel president Ramon 

Talamàs adreçades a tots els Grups Parlamentaris 

 

En la carta s’assenyala que ara es requereix la màxima objectivitat i 

col·laboració, mirant, prioritàriament, pels interessos de Catalunya, per sobre de 

les estratègies del partit, així com la necessitat de fomentar l’activitat 

socioeconòmica i, tot posant-se a la seva disposició per aprofundir-hi, destaca 

que el fet de no detallar quines són aquestes prioritats, és per evitar diluir el 

missatge principal que es vol transmetre 

  
 

Terrassa, 19 de febrer de 2021. “La conveniència, dret i necessitat de ser ben 

governats” és la concisa demanda de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa als partits amb representació al Parlament de Catalunya. El 

Comitè Executiu de la institució ha traslladat aquest missatge en cartes signades pel 

president, Ramon Talamàs, adreçades a tots els Grups Parlamentaris. En la carta 

s’assenyala que ara es requereix la màxima objectivitat i col·laboració, mirant, 

prioritàriament, pels interessos de Catalunya, per sobre de les estratègies del partit, 

així com la necessitat de fomentar l’activitat socioeconòmica i, tot posant-se a la seva 

disposició per aprofundir-hi, destaca que el fet de no detallar quines són aquestes 

prioritats, és per evitar diluir el missatge principal que es vol transmetre. 
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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 que l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
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. 


