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Miquel Valls és reelegit vicepresident 

d’Eurochambres, la xarxa de 2.000 cambres 

europees     

 
 Ha estat escollit avui a Istanbul (Turquia) durant l’Assemblea General.  

 Richard Weber (Cambra de la Sarre) substitueix en la presidència a Alessandro 

Barberis (Cambra de Turí).  

 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2013.-  

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha estat reelegit com 

a vicepresident d’Eurochambres aquest matí en el decurs de l’Assemblea General de 

l’organització de cambres europees que té lloc a Istanbul (Turquia). Al mateix temps, 

ha estat elegit Richard Weber de la Cambra de Comerç de la Sarre com a nou 

president d’Eurochambres en substitució d’Alessandro Barberis, de la Cambra de 

Turí, qui ha estat el president d’aquesta institució europea des de l’1 de gener de 

2010. 

 

Valls, que repeteix per tercer cop en el càrrec, ha destacat l'impuls que es vol donar 

a Eurochambres com “la gran organització europea de cambres de comerç, reforçant 

la seva interlocució davant la UE i impulsant la marca cambra com l'agent principal i 

més representatiu en la intermediació entre el món empresarial, el poder públic i la 

societat civil”.  

 

La reelecció de Miquel Valls en el càrrec, en representació de les cambres 

espanyoles, junt als representants d’Itàlia, França i Polònia demostra la importància 

de les cambres espanyoles i en particular la de Barcelona en el context europeu. 

Eurochambres surt reforçada amb l’elecció de Richard Weber, representant 

d’Alemanya que a partir d’ara exercirà la representació de les empreses europees 

amb tot el suport i la força de les cambres alemanyes enfront de les institucions de 

la UE.  

 

 

Portaveu dels interessos de les empreses davant la UE  

Eurochambres és l’Associació Europea de Cambres de Comerç i representa més de 

2.000 cambres de tota Europa coordinades per les seves organitzacions estatals de 

45 països la qual cosa representa aproximadament 19 milions d’empreses de tot 

Europa, de totes les mides i sectors (més del 90% són pimes). Fundada l’any 1958,  



 

 

 

 

 

 

2 

 

Eurochambres és avui en dia un portaveu reconegut dels interessos de les empreses 

enfront les diferents institucions de la Unió Europa. És l’única organització 

continental que representa els interessos de les empreses europees i la més propera 

a les empreses, degut a la seva extensa xarxa territorial que cobreix totes les 

regions europees.    

 

 

  http://premsa.cambrabcn.org 

http://premsa.cambrabcn.org/

