
 

 

 
24 / 11 / 2010 

JOSEP PUJADAS ÉS EL NOU PRESIDENT 

DEL CONSELL DE LA DELEGACIÓ A OSONA 

DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 
 
 
Ahir al vespre, en el decurs de la celebració del Dia de la Cambra a Osona, el president de la 

institució cameral, Miquel Valls va anunciar el nomenament de Josep Pujades com a nou 

president del Consell de la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona. Josep 

Pujadas ha estat aquesta últims quatre anys i fins ara, membre del Consell de la Delegació 
d’Osona i per aquesta raó coneix bé la corporació. Substitueix en el càrrec Oriol Guixà, qui 

passa a ser coordinador de totes les delegacions de la Cambra i membre del seu Comitè 

Executiu.  

 
Manlleuenc, nascut el 1953, Josep Pujadas és enginyer industrial i es dedica a la seva 

empresa, una pime familiar del sector de la fusteria i els mobles a mida. També treballa com a 

enginyer de peritatges judicials i en projectes d’edificació de naus industrials. És molt conegut a 

la comarca i a la seva ciutat on ha participat a diverses associacions socials, econòmiques i 

esportives. Destaca la seva participació com a membre del Patronat de l’Hospital de Sant 
Jaume. Així mateix ha estat president del Gremi de la Fusta de la comarca d’Osona.  

 

Actualment, és membre de la Junta del Patronat Formació Professional de Manlleu, 

CEFORTEM. Es casat i té una filla i una neta. 
 

El president del Consell de la delegació és nomenat pel president de la Cambra de Comerç de 

Barcelona. Aquest càrrec de confiança de Presidència s’exerceix fins a la propera renovació del 

Ple (o abans per cessament anticipat). El consell de la delegació està constituït per fins a un 

màxim de 10 vocals, establerts a municipis de l'àmbit territorial de la delegació corresponent. 
Estan designats pel Ple de Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu. 
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