
 

 

 
01 / 06/ 2011 

ARRIBA LA PARITAT AL NOU CONSELL  

DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE COMERÇ  

DE BARCELONA AL BARCELONÈS NORD  
 
 
• S’incorporen Rosa Marco, Neus Soriano i Laia Muñoz al Consell de la Delegació del 

Barcelonès Nord 
 

• Amb elles, torna a haver representació del sector e mpresarial de Santa Coloma de 
Gramenet 

 
Per primer cop al Barcelonès Nord, s’assoleix la paritat entre empresàries i empresaris al 
Consell de la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona amb la incorporació de Rosa 
Marco en representació de ESCIBNA (Empresàries de Santa Coloma de Gramanet i 
Barcelonès Nord Associades) i Laia Muñoz de Tanit Coloma, s.l. i Neus Soriano de Mobles 

Aguileras, s.l. ambdues vocals de l'ACI, (Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma 
de Gramenet). Amb elles, s’incorporen Ambrós Martínez , en representació de l’Associació 

Mixta d’Instal·ladors de Badalona i Comarca i Josep Mª Puente  en representació de la 

Federació d’Empresaris de Badalona, sota la presidència de Ferran Alberch . Es dona el cas 

que el sector empresarial de Santa Coloma de Gramenet torna a estar representat al Consell 

de la Delegació després d’un parèntesi de cinc anys.  

 

Els membres del Consell tindran per funció proposar les mesures que considerin convenients 

en benefici de l’interès general de les empreses del Barcelonès Nord i s’implicaran en les 
diferents àrees d’actuació de la delegació. D’aquesta manera, queda tancat el procés de 

renovació dels òrgans de govern de la delegació de la Cambra de Comerç que es va iniciar 

amb el nomenament de Ferran Alberch com a nou president del Consell, en substitució de 

Sàtur Narbón. El Consell de la Delegació ha estat designat pel Ple de la Cambra, a proposta 
del seu Comitè Executiu.  

 

 

 

 
 

 

 

 
Sala de Premsa virtual de la Cambra:  

   http://premsa.cambrabcn.org/  
 
Imatges, referències i estudis: 

   http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona/  
   http://delicious.com/cambrabcn/  

 http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents  
 


