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El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona 

aprova la proposta de nomenaments de Fira de 

Barcelona 
 

 
• Luís Conde i Miquel Martí s’incorporarien al Consell d’Administració de Fira. 
 
• La Cambra nomena com a vocal del Consell General de Fira a Pau Relat.  

 
• El Ple aprova la presentació de l’ERO.  

 
 
 
El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat avui per unanimitat la proposta de 
nous nomenaments al Consell d’Administració i del Consell General de Fira de Barcelona. En 
aquest sentit, a proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona s’incorporaran al Consell 

d’Administració de Fira de Barcelona Luís Conde i Miquel Martí, i es renovaran els 
mandats de Jordi Clos i Pedro Fontana. 

 
Aquests nomenaments es farien efectius amb l’aprovació del proper Consell General de Fira, 
previst per al mes de juliol. En el Consell, que es reuneix dos cops l’any, hi ha representants de 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona.  
 
Així mateix, s’incorporarà al Consell General de Fira de Barcelona Pau Relat com a vocal. 

Aquest empresari ha estat nomenat pel Ple de la Cambra i s’afegirà als quatre vocals actuals: 
Miquel Valls, Josep Morell, Josep Cercós i Joan Gaspart.  
 
Els altres membres del Consell d’Administració i la presidència de Fira de Barcelona, ocupada 
actualment per Josep Lluís Bonet, no s’hauran de renovar fins al desembre de 2012. Aleshores 
es podria optar a una reelecció de l’actual president o bé proposar nous candidats.  
 
El Ple de la Cambra també ha aprovat el nomenament d’Enric Lacalle per al Consell 
d’Administració de Fira 2000, que representarà la corporació, juntament amb Enric Crous, en 

aquesta societat. 
 

Perfil dels membres proposats  

 
Luís Conde és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Durant la 
seva trajectòria professional ha estat director de la Divisió Internacional de Banca Mas Sardá i 
dins del Grupo Banco Consolidado de Venezuela ha estat membre del Consell i vicepresident 
executiu del Banco Consolidado de Venezuela i president del Banco Consolidado Internacional 
(Nova York). Del 1988 al 1990 va ser director general de Carré Orban & Partners Iberica 
(Barcelona), any que passa a ser president i soci fundador de Seeliger y Conde. Actualment, 
també és conseller a Espanya del Banco de Inversiones Lazard; conseller del Grup Godó; 
president del Saló Nàutic Internacional de Barcelona i conseller de Noatum Maritime Holdings.  
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Miquel Martí és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i MBA per IESE. Actualment, 

és president i conseller executiu del Grup Moventia, grup d’empreses familiar format per dues 
branques d’activitat: Moventis i Movento. És conseller de les societats Gestió i Promoció 
Aeroportuària, Carsharing Catalunya, Tramvia Metropolità, Barcelona City Tour i Spanair.  
 

Pau Relat és llicenciat en Farmàcia, especialitat en tecnologia industrial, per la Universitat de 
Barcelona i MBA per IESE. Actualment és conseller delegat de Mat Investment Holding, càrrec 
que ocupa des del març de 2004. Anteriorment, va ser adjunt a gerència d’AMC España (1993-
1994), i posteriorment va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat a Industrias Químicas del 
Vallés (1994-1999), fins que el vam nomenar director general l’any 2001.   
  
Enric Lacalle és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat en Alta Direcció 

d’Empreses per l’IESE. És conseller delegat de Meeting y Salones i de Barcelona Meeting 
Point i conseller del Grup Godó, d’Abertis Logística, d’Hoteles Catalonia, de Fersa Energías 
Renovables i conseller general de la Caixa. Entre altres càrrecs, ha estat delegat especial de 
l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona; president de Parc Logístic Zona Franca; 
conseller de Red Eléctrica España; vicepresident del Fútbol Club Barcelona i president de 
Barcelona Centre Logístic.  
 

 

El Ple aprova la presentació de l’ERO  

 
El Ple ha aprovat per unanimitat la presentació de l’ERO de la Cambra de Comerç de 
Barcelona la propera setmana a l’autoritat laboral. Així mateix, ha delegat en el director gerent, 
Sr. Xavier Carbonell, la negociació dels detalls amb el comitè d’empresa. 
  
 
 
Més informació:  
 

 
 
 

  


