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Nota de premsa 

 

TROBADA INSTITUCIONAL ENTRE LA CAMBRA DE 

TERRASSA I FERRAN BEL I GENÍS BOADELLA, DIPUTATS 

DEL PDeCAT AL CONGRÉS DELS DIPUTATS 

 

Terrassa, 25 d’octubre de 2021. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa va rebre el passat divendres 22 d’octubre a la seu de l’entitat a Ferran 

Bel i Genís Boadella, diputats del PDeCAT al Congrés dels Diputats, i l’alcalde de 

Gallifa i membre de la Direcció Executiva Nacional del PDeCAT, Sr. Mateu 

Comalrena de Sobregrau. 

 

S’han reunit amb el president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs; el 

director gerent, Josep Prats; i la secretària general, Susanna Patiño, per tractar 

diferents aspectes destacats de l’activitat socioeconòmica de la demarcació, com 

ara l’estat de les infraestructures com la B-40 i les diferents necessitats de cara 

als Pressupostos de l’Estat per a l’any 2022.  

 

 

Ramon Talamàs: “Hem d’insistir en prioritzar la B-40” 

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, Ramon 

Talamàs, ha insistit en la necessitat de, contràriament al que està previst al 

Projecte de Pressupostos del Estat 2022, aquests contemplin la totalitat de l’obra 

per finalitzar el tram Olesa – Viladecavalls de la B-40. A més, ha valorat molt 

positivament la reunió amb els diputats Ferran Bel i Genís Boadella. 

 

Ramon Talamàs: “La visita de dos diputats ens permet expressar necessitats del 

territori. Hem deixat clar que cal insistir en que la finalització de la B-40 estigui 

reflectida als pressupostos”. 

 

Podeu escoltar i descarregar les declaracions als mitjans de comunicació de 

Ramon Talamàs fent clic aquí. 

 

Ferran Bel: “És important que les Cambres tinguin aquest paper actiu de 

canalitzar les reivindicacions del teixit empresarial”.  

 

El diputat i portaveu al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, s’ha posat a disposició 

de la Cambra i ha valorat positivament aquesta trobada, per conèixer de prop la 

realitat del teixit empresarial del territori.  
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https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2021/10/20211022-Declaracions-Ramon-Talamas-Trobada-institucional-Cambra-PDeCAT.mp3
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Ferran Bel: “la Cambra de Terrassa és una institució amb molta història però 

també amb molta ambició de futur. Té una gran capacitat d’innovació i treballa en 

projectes de futur molt interessants, que cal que coneguem i veure si hi podem 

col·laborar en algun moment. És important també que les Cambres tinguin aquest 

paper actiu de canalitzar les reivindicacions del teixit empresarial i conèixer la 

situació del territori. Encara no hem superat la situació generada per la pandèmia, 

i tot que hi ha hagut un repunt, no podem confiar-nos”.  

 

Podeu escoltar i descarregar les declaracions als mitjans de comunicació de 

Ferran Bel fent clic aquí. 

 

Els diputats al Congrés dels Diputats, Ferran Bel i Genís Boadella, i l’alcalde de 

Galifa i membre de la Direcció Executiva Nacional del PDeCAT, Mateu Comalrena 

de Sobregrau, han signat el Llibre d’Or de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 

i Serveis de Terrassa durant aquesta trobada. 

 

 

 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. 

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2021/10/20211022-Declaracions-Ferran-Bel-Diputat-i-Portaveu-PDeCAT-al-Congres-dels-Diputats-Trobada-institucional-Cambra-Terrassa-PDeCAT.mp3

