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RELLEU A LA DELEGACIÓ DEL BARCELONÈS NORD 

DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA 

 
• Ferran Alberch substitueix Sàtur Narbón en el càrre c de delegat  

 
Ferran Alberch ha estat nomenat nou president del Consell de la Delegació de la Cambra de 

Comerç de Barcelona al Barcelonès Nord en substitució de Sàtur Narbón.  
 

Nascut a Badalona el 1957, Ferran Alberch és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, 

MBA per Esade i conseller delegat d’Alberch S.A., empresa familiar en tercera generació, 

dedicada a la distribució de fustes i materials de construcció amb seu a Badalona.  

 
Ferran Alberch ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a diverses institucions 

empresarials sectorials com ara la presidència del Gremi de Comerç de la Fusta de Catalunya i 

la vicepresidència de l’Associació Catalana de Magatzems de Materials de Construcció. Ha 

estat president del Comitè Executiu del Barcelona Centre de Disseny BCD entre 1999 i el 2007. 
Així mateix, està fortament vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona de la qual ha estat 

membre del Ple de la Cambra del 1998 fins el 2010, formant part durant aquest període de 

diverses comissions de la institució. Ha estat president del Grup d’estudis de l’Empresa Familiar 

(2008-2010) de la Cambra així com vicepresident de la Comissió de l’Empresa Familiar del 

Consejo Superior de Cámaras de España (2008-2010). És 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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