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Nota de premsa 

Ahir dilluns 16 de maig al matí a la seu de la Cambra de Terrassa 

 

TROBADA INSTITUCIONAL ENTRE ERC TERRASSA I LA 

CAMBRA DE TERRASSA 

 

Per part d’Esquerra Republicana de Catalunya a Terrassa hi ha participat Ona 

Martínez, regidora i portaveu d’ERC del govern municipal i candidata a l’alcaldia de 

Terrassa; i Isaac Albert, tinent d’alcalde de l’àrea de  

Serveis Generals i Govern Obert 

 

Terrassa, 17 de maig de 2022. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa va rebre ahir dilluns 16 de maig al matí a la seu cameral a una delegació 

local d’Esquerra Republicana de Catalunya, formada per Ona Martínez Viñas, 

regidora i portaveu d’ERC del govern municipal i candidata a l’alcaldia de Terrassa 

en les properes eleccions municipals de 2023; i Isaac Albert, tinent d’alcalde de 

l’àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l’Ajuntament de Terrassa.  

 

La voluntat d’aquesta reunió ha estat establir un primer contacte entre la Cambra 

i Esquerra Republicana de Catalunya després de l’elecció, per part de l’assemblea 

local del partit republicà en format primàries, d’Ona Martínez Viñas com a 

candidata a l’alcaldia en les properes eleccions municipals. Ha estat 

acompanyada per Isaac Albert, candidat a l’alcaldia d’ERC des de l’any 2007, i 

que va decidir no tornar a postular-se per liderar la futura candidatura del partit a 

les eleccions municipals.  

 

Per part de la Cambra de Terrassa, han participat en aquesta reunió el president, 

Ramon Talamàs; Susanna Patiño, secretària general; Josep Beltran, director de 

Serveis; i Sònia Pérez, responsable de serveis de formació.  

 

Cal assenyalar que els representants de la Cambra de Terrassa han quedat 

sorpresos pel fet que en aquesta trobada, per part d’ERC Terrassa no es 

comentés cap aspecte pel que fa al projecte de reserva del 30% per a 

habitatges de protecció oficial. Matèria sobre la que la Cambra de Terrassa 

estava en converses amb el regidor d’Urbanisme, Carles Caballero, que no va 

participar en la reunió. 
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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. 


