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La Cambra presenta el Club Cambra a les 

empreses del Maresme i del Barcelonès Nord 

 
    

 La Sala Auditori del TecnoCampus de Mataró acull més de 200 empresaris i executius 

d’ambdues comarques en la presentació del Club 

 Quatre empresaris han donat a conèixer la seva experiència com a membres del Club 

en una taula rodona 

 Les empreses gaudeixen d’una línia de finançament de 2.000 milions de “la Caixa”, 

que ha tingut molt bona acollida 

 

Mataró, 20 de març de 2013 

Ahir al vespre, s’ha celebrat a la Sala Auditori del TecnoCampus de Mataró la 

presentació del Club Cambra, a la qual han assistit més de 200 empresaris i 

executius de les comarques del Maresme i del Barcelonès Nord que han volgut 

conèixer de primera mà aquesta iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de 

Barcelona.  

 

El Club ja compta a totes dues comarques amb 2.229 empreses associades (1.476 al 

Maresme i 753 al Barcelonès Nord), la qual cosa representa més del 10,7% de les 

empreses d’ambdues comarques. 

 

El Club és la plataforma de negocis per les 380.000 empreses de la Cambra a la demarcació 

de Barcelona --de les quals 20.794 són de la zona (11.440 del Maresme i 9.354 del Barcelonès 

Nord) — i pretén donar resposta a les principals necessitats de les empreses i autònoms, com 

ara l’accés al crèdit, la formació i la internacionalització.  

 

En el decurs de l’acte, han intervingut el president de la Cambra, Miquel Valls, els delegats 

de la Cambra al Maresme Jordi Ferrer i del Barcelonès Nord, Ferran Alberch. També hi ha 

participat el director de delegacions Josep Francí, qui ha moderat una taula rodona on els dos 

delegats han acompanyat a quatre empresaris de les dues comarques, membres del Club 

Cambra els quals han donat a conèixer la seva experiència al Club. En concret, han intervingut 

pel Maresme Joan Felip Puig de Customer  Driven Strategy Consulting S. L. i Josep Lluís de 

Gabriel de Bitlonia.com. Pel que fa al Barcelonès Nord, han parlat Josep Ponsirenas de Ponsi 

& sons, S.L. i Enrique Tomás d'Enrique Tomás, S.L. 

 

Per altra banda, en la seva intervenció, el president Valls ha destacat la importància del Club 

per al teixit empresarial: “Les empreses del Maresme i del Barcelonès Nord tindran en 

nosaltres un element de primer ordre per a seguir creixent, una magnífica plataforma per a fer 

negoci, una xarxa de contactes inigualable i una finestra per projectar-se al món.” 
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El Club inclou també acords amb tercers, que ofereixen productes i serveis amb importants 

descomptes als socis. Entre aquests acords, destaca una línia de finançament de 2.000 

milions d’euros de “La Caixa” en exclusiva per als socis del Club, dels quals ja se’n 

beneficien algunes de les 2.229 empreses associades del Maresme i del Barcelonès Nord. 

 

  http://premsa.cambrabcn.org 

http://premsa.cambrabcn.org/

