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Acord entre el Banco Santander i el Consell General de Cambres de Catalunya  

 

Banco Santander col·labora amb el Consell General 

de Cambres de Catalunya per impulsar la Memòria 

Econòmica de Catalunya 2014 

 
 Al mes de juliol es presentarà 50a. edició de la Memòria, consolidant-se com la publicació 

econòmica de referència més antiga de Catalunya. 

 

 El patrocini del Banco Santander inclou la presentació de la Memòria a les principals 

ciutats del territori català per aportar una anàlisi en profunditat de caràcter territorial de 

l’evolució econòmica durant l’any 2014. L’informe inclou una anàlisi de l’economia 

catalana i del seu entorn, així com de les províncies i comarques catalanes, i informació 

dels sectors d’activitat més destacats, entre d’altres aspectes. 

 

 La Memòria de 2014, impulsada pel Banco Santander, també incorpora una anàlisi de 

l’empresa catalana realitzada pel professor Oriol Amat, i vuit articles d’experts 

professionals i acadèmics com Salvador Alemany, Guillem López i Casasnovas, Joan B. 

Casas, Martí Parellada, Gemma Garcia, Agustí Segarra i Germà Bel, entre d’altres.  

 

Barcelona, 10 de juny de 2015.- El president del Consell de Cambres de Catalunya, 

Miquel Valls, i el subdirector general del Banco Santander i responsable a Catalunya, 

Luís Herrero Borque, han signat avui a la Casa Llotja de Mar el conveni que permetrà el 

patrocini de la Memòria Econòmica de Catalunya per part de l’entitat per impulsar 

aquest informe que aporta una visió global de l’estat de l’economia catalana i dels 

principals sectors d’activitat.  

 

La Memòria Econòmica de Catalunya és una publicació anual de referència a Catalunya 

que elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona i que 

també incorpora vuit articles d’experts professionals i acadèmics sobre temes d’actualitat 

econòmica. En aquest edició han col·laborat Salvador Alemany, Guillem López i 

Casasnovas, Joan B. Casas, Martí Parellada i Gemma Garcia, Agustí Segarra, 

Germà Bel i Daniel Albalate, Esther Martínez, i Pilar Cos i  Blanca Escardíbul. 

 

Al juliol es presentarà la 50a. edició de la Memòria, sent la publicació econòmica més 

antiga de Catalunya. Coincidint amb el cinquantè aniversari, la publicació es renova 

incorporant un anàlisi territorial de l’economia de les províncies i comarques catalanes. 

Aquest any la publicació es presentarà a la Casa Llotja de Barcelona com és tradició, i 

com a novetat també a sis cambres catalanes ubicades a ciutats de referència. 
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El Banco Santander recolza així un projecte que té per objectiu contribuir al coneixement 

de la realitat econòmica més propera per a totes els/les empresaris/es i professionals 

establerts a Catalunya, a la vegada que pretén ser una eina d’informació, d’anàlisi i de 

presa de decisions per a empreses, institucions i administracions públiques. 

 

 

 

  http://premsa.cambrabcn.org 

@presscambrabcn  

 

 

Per a més informació:  

ATREVIA. Laura Sánchez  

lsanchez@atrevia.com  Tel.: 93 419 06 30 

Cambra de Barcelona. Departament de Premsa. Tel.: 93 416 94 74 
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