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Inaugurada la nova seu de la Cambra al Garraf 
    

 Les noves dependències es troben a les oficines de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú 

 Amb aquesta nova ubicació es cerquen crear sinergies i afavorir la col·laboració 

publico-privada 

 

11 de febrer de 2014; la delegació de la Cambra de Comerç al Garraf es muda. De la 

seva anterior ubicació a la Rambla Principal, 7 de Vilanova s’ha traslladat a les 

dependències de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la capital del Garraf, ubicades 

a la Plaça de la Vila.  

 

Les noves instal·lacions han estat inaugurades avui oficialment per l’alcaldessa de la vila, 

Neus Lloveras i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls. Han 

assistit també a l’acte, Amadeu Pujol, president del Consell de la Delegació al Garraf de 

la Cambra i el regidor de Promoció Econòmica de Vilanova i La Geltrú, Gerard Figueras. 

 

En el decurs de l’acte, el president Miquel Valls ha reiterat el compromís de la Cambra de 

Comerç amb les empreses del Garraf i ha subratllat la importància de les empreses per a 

poder sortir de la crisi. Ha valorat el trasllat als locals de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament, com “un canvi beneficiós per la promoció econòmica de la vila i de la 

comarca”. Això permet treballar conjuntament Promoció Econòmica i la Cambra, 

aprofitant sinèrgies. Des de la nova seu, es poden resoldre, en un mateix lloc totes les 

gestions administratives que han de fer les empreses tant a nivell local (Ajuntament) com 

català, a través de la Oficina de Gestió Empresarial (O.G.E.) de la Generalitat que 

gestiona la Cambra.  

  

20 anys de presència continuada a la comarca 

La delegació de la Cambra va ser inaugurada l’any 1990 al carrer Correu de Vilanova, 

amb Jordi Morera com a primer delegat de la Cambra al Garraf. El va substituir Jordi 

Gálvez l’any 2003 fins desembre del 2010 en que Amadeu Pujol va assumir la 

presidència del Consell de la Delegació. 

 

  

  http://premsa.cambrabcn.org 
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