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RELLEU A LA DELEGACIÓ DE L’HOSPITALET  

DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 

 
• Joan Martorell substitueix Calixto Corral en el càr rec de delegat  

 
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha anunciat el nomenament de 

Joan Martorell com a nou president del Consell de la Delegació de la Cambra de Comerç de 
Barcelona a L’Hospitalet ahir al vespre, en el decurs de la conferència La Millora de la 
Competitivitat de les Empreses, peça clau per guany ar el futur  que ha donat a la Sala 

d’Actes de Can Buxeres a L’Hospitalet de Llobregat, davant d’uns cinquanta empresaris i 

polítics de la ciutat, aplegats en el marc de l’Espai Econòmic de L’Hospitalet. Joan Martorell 

substitueix en el càrrec Calixto Corral.  
 

Nascut el 1959, Joan Martorell és enginyer industrial i president executiu de Gutmar. S.A., 

empresa del sector aeronàutic a la qual està vinculat des de l’any 1985 on ha exercit diverses 

tasques. També ha treballat com a enginyer de lliure exercici i és pèrit judicial, especialitzat en 
estudis i dictàmens sobre valoració d’empreses, accidents de treball, càlcul de preus-justos en 

expropiacions i temes relacionats.  

 

En la seva faceta institucional destaca com a membre del Comitè Executiu i Tresorer de 
l’associació B.A.I.E (Barcelona Aeronáutica y del Espacio) i president del seu Comitè de 

Defensa i Seguretat. També com a president de la Subcomissió d’Aeronàutica del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya i patró fundacional del C.T.A.E (Centro Tecnológico 

Aeronáutica y Espacio) i de la Fundació BCN Formació Professional. Així mateix, és membre 

del Comitè Executiu de la Fundació Pere Tarrés i de la Comissió de Formació de la Cambra de 

Comerç de Barcelona.  
 

Des de 1993, és coordinador de curs i professor del mòdul anual Ajuste, soldadura i fabricación 

mecánica de precisión del Pla de Transició al Treball del departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i tutor de becaris i dels estudiants estrangers a la seva empresa. Es 
casat. 

 

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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