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Nota de premsa 

 

EL NOU SECRETARI GENERAL DE LA CECOT, ORIOL 

ALBA, ACOMPANYAT DEL SEU PRESIDENT, ANTONI 

ABAD, VISITA LA CAMBRA DE TERRASSA 

 

La reunió s’ha emmarcat en la consolidació de les relacions i projectes que 

vinculen a ambdues entitats, en les quals, Oriol Alba, pren el relleu de l’anterior 

secretari general, David Garrofé 

 

En la trobada, s’han recordat els forts vincles i, a la vegada, els diferents camps 

d’origen, representació i actuació d’ambdues entitats, en el marc d’una 

col·laboració necessària 

 

Terrassa, 25 de febrer de 2021.  El nou secretari general de la Cecot, Oriol Alba, 

acompanyat del seu president, Antoni Abad, ha visitat aquest migdia la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. La reunió s’ha emmarcat en la 

consolidació de les relacions i projectes que vinculen a ambdues entitats, en 

les quals, Oriol Alba, pren el relleu de l’anterior secretari general, David Garrofé.  

 

Els cinc representants de la Cecot en el Plenari de la Cambra, Lara Cruz, Gemma 

Sanz, Josep Armengol, Paco Hoya i Toni Palet, han acompanyat al president Ramon 

Talamàs i al director gerent, Josep Prats.     

 

En la trobada, s’han recordat els forts vincles i a la vegada els diferents camps 

d’origen, representació i actuació d’ambdues entitats, en el marc d’una col·laboració 

necessària. Ramon Talamàs, president de la Cambra de Terrassa, ha destacat l’alt 

llistó que deixa David Garrofé, tot oferint el total suport de l’entitat a les noves 

responsabilitats d’Oriol Alba, qui té la sort de comptar amb un actiu i reconegut 

president, així com un Comitè Executiu dinàmic del qual n’havia format part. Amb la 

presència dels representants en el Ple de la Cambra, ha volgut posar en relleu la 

importància d’aquest òrgan en el seguiment i polítiques de l’activitat cameral, quina 

finalitat última és el foment de l’activitat socioeconòmica de la demarcació.     
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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. 


