
      

 

NOTA DE PREMSA: SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA DELEGACIÓ BARCELONÈS NORD I 

L’AGRUPACIÓ DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 

L’Agrupació del Comerç de Santa Coloma inaugura un 

nou Punt de Servei de la Cambra de Comerç 

La nova oficina donarà servei als empresaris de la ciutat, que fins el moment s’havien de 

traslladar a Barcelona o a la Delegació de Badalona per portar a terme els seus tràmits 

Santa Coloma de Gramenet, 14 de desembre de 2011. L’Agrupació del Comerç i la 

Indústria de Santa Coloma de Gramenet (ACI) i la Delegació del Barcelonès Nord de la 

Cambra de Comerç de Barcelona han inaugurat avui dimecres 14 de desembre un nou 

punt de servei a Santa Coloma de Gramenet. 

Ubicat a la seu de l’ACI, al carrer Sant Carles, núm. 14, el nou punt de servei aproparà els 

serveis que la Cambra de Comerç ofereix habitualment des de la Delegació de 

Badalona. 

L’acte inaugural ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Santa Coloma de 

Gramenet, Sra. Núria Parlon, qui ha declarat que “ha estat un important objectiu 

aconseguit per l’equip de l’ACI”, i ha agraït a la Cambra de Comerç el que “tinguin en 

compte les necessitats del territori, ja que representa un pas endavant en la consolidació 

d’un bon nivell de serveis per als comerciants de Santa Coloma”.  

El president de l’Agrupació del Comerç i la Indústria, Sr. Josep Colldeforns, i el president 

de la Delegació del Barcelonès Nord de la Cambra de Comerç, Sr. Ferran Alberch, han 

signat el conveni de col·laboració pel qual la Cambra tindrà presència al territori 

colomenc i un despatx obert a la ciutadania. Tots els socis de l’ACI que s’afiliïn 

voluntàriament a la Cambra de Comerç durant els anys 2011-12 podran gaudir de tots els 

seus serveis a preus bonificats.  

D’altra banda el Sr. Ferran Alberch ha expressat que “esperem poder encetar projectes 

cap al territori ben aviat, com jornades d’internacionalització, sessions formatives i d’altres 

projectes per a la millora i modernització de les empreses”. 

 

*Per a més informació: 

Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) – Santa Coloma Tot a Mà 

(Pilar Tomàs) info@acisantacoloma.cat Tel. 93 385 79 04 / 678 698 979 

Gabinet de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona 

(Hugo Heusch) hheusch@cambrabcn.org Tel. 93 416 94 75 
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