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La Cambra de Barcelona inicia la renovació  

dels Consells de les Delegacions 

 
 Jordi Monrós (L’Hospitalet Llobregat), Ramon Giró (Alt Penedès), Mònica Masramon 

(Maresme), Jaume Aragall (Vallès Oriental) i Pere Antentas (Osona) ocuparan per primer cop 

la presidència dels Consells de Delegació. 

 

 Carles Guilera (Baix Llobregat) i Joan Boix (Berguedà) renoven una legislatura més en la 

presidència territorial. 

 

 El procés de renovació dels òrgans de la Cambra a les delegacions es preveu que finalitzi 

en els propers mesos. 

 

Barcelona, 5 d’agost de 2019.- El Ple de la Cambra de Barcelona reunit el passat dijous, 25 de juliol, 

en la seva primera sessió ordinària, sota la presidència de Joan Canadell, va aprovar el nomenament 

dels nous membres dels Consells de les Delegacions, així com també la ratificació dels membres que 

continuen en el càrrec. D’aquesta forma, s’inicia així el procés de renovació dels òrgans de la Cambra 

a les delegacions. Un procés que es preveu que finalitzi en els propers mesos.  

 

De moment, la renovació s’ha efectuat en les delegacions de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, 

el Berguedà, L’Hospitalet del Llobregat, el Maresme, Osona i el Vallès Oriental; i les delegacions 

restants, el Barcelonès Nord, el Garraf i l’Anoia, es preveuen renovar en els propers mesos. 

 

D’aquesta manera, els Consells de les Delegació renovats queden de la següent forma: 

 

Consell de la Delegació de l’Alt Penedès 

 Ramon Giró (President) – Jaume Giró i Giró SL 

 Fèlix Galimany - Covides SCCP 

 Maite Esteve - Vins el Cep SL 

 Joan Comes - Coral Transport & Stocks SL 

 Pere Mateu - Timbrats Estero SL 

Consell de la Delegació del Baix Llobregat 

 Carles Guilera (President) – Guilera SA - continua en el càrrec 

 Carlos Juan - J. Juan SA – continua en el càrrec 

 Toni Garcia - Doga Group SA - continua en el càrrec 

 Andres Lopez - Pepe Jeans SL - continua en el càrrec 

 Victor Calvo - Calvo Sealing SL - continua en el càrrec 

 Jose Lifante - Associació Comerciants i Industrials d’El Prat - continua en el càrrec 

 Carles Berga - Farmàcia Berga Marti - continua en el càrrec 

 Marc Ramon - Vira Brands SL 
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Consell de la Delegació del Berguedà 

 Joan Boix (President) – Serradora Boix SL – continua en el càrrec 

 Meritxell Torrentó - Agroviver SL 

 Mireia Altimiras - Climent 1890 SL 

 Francesc Vilalta - Pinesvi Pintures SL 

 Joan Ricart - Ballarà SL 

 Jordi Badia - La Cabana Berga SL 

 Anna Romera - Grup Català de Treball ETT SL 

 Núria Cinca - Tesi Industrial Europa SL 

 Francesc Xavier Gual - Gual Steel SL - continua en el càrrec 

 Josep Maria Serarols - Ballús SA - continua en el càrrec 

Consell de la Delegació de L’Hospitalet de Llobregat 

 Jordi Monrós (President) – Moral i Monrós Associats SLP 

 Antoni Mondragon - Fastaxi SL 

 Francesc Pahissa - Pahissa i Pie SL 

 Santiago Ballesté - Associació empresarial del Baix Llobregat i l’Hospitalet 

Consell de la Delegació del Maresme 

 Mònica Masramon (Presidenta) – Masley & Leymans SL 

 Marc Tarrés - Atbusiness Assessors SL 

 Maria Teresa Robert - Serras SA 

 Joan Font - Font Barcelona SL 

 Angel Giralt - Parkdale Invest SL 

 Joan Felip Puig - Customer Driven Strategy Consulting SL 

Consell de la Delegació d’Osona 

 Pere Antentas (President) – Git Vic SL 

 Guillem Soldevila - Brandyourshoes SL 

 Joaquim Bosch - Bosch Consultoria Empresarial SLU 

 Joaquim Comella - Casa Riera Ordeix SA 

 Montse Ayats - Eumo Editorial SA 

 David Burgaya - TADEM Global Consultants SL 

 Jordi Vidal - Jordi Vidal Valls 

 

Consell de la Delegació del Vallès Oriental 

 Jaume Aragall (President) – Vistadome SL 

 Roser Xalabarder - Nubur XXI SL 

 Joan Fontseré - Circuits de Catalunya SL 

 Enric Gisbert - Hotel Granollers SL 

 

Carles Guilera (Baix Llobregat) i Joan Boix (Berguedà) són els dos únics presidents de 

delegació que segueixen una legislatura més, el nou equip de la Cambra de Barcelona ha decidit 

renovar la confiança en ells i permetre així la seva continuïtat com a representats de la institució al 

territori.  
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El Consell de la Delegació està constituït per fins a un màxim de 10 vocals, establerts a municipis de 

l'àmbit territorial de la delegació corresponent. La designació dels membres correspon al Ple de 

Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu. D’entre ells, el president del Consell de la delegació és 

nomenat pel president de la Cambra de Barcelona. Aquest càrrec de confiança de Presidència 

s’exerceix fins a la propera renovació del Ple (o abans per cessament anticipat).  

 

Aquest òrgan de govern territorial té com a funcions principals les d’emprendre iniciatives d’impuls de 

l’economia comarcal, més enllà de la projecció corporativa i l’arrelament territorial que proporciona la 

prestació de serveis. Certament, la implicació dels Consells en iniciatives que donin resposta a les 

necessitats econòmiques de cada territori és un factor que potencia la proximitat i la projecció d’una 

Cambra forta també a nivell territorial. Cal afegir que els Consells vetllen també per definir un espai 

compartit de concertació d’actuacions entre el món empresarial i l’administració local.  
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