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Convocatòria de premsa - #DiaCambraVOR 

    

El Dia de la Cambra 2022 al Vallès Oriental reflexionarà 
sobre com l’emergència climàtica ens condueix cap a un 

nou model econòmic 
 

• La jornada analitzarà com l’emergència climàtica ens condueix cap a una societat més 

sensible amb l’entorn i cap a un model econòmic més sostenible. 

 

• En el marc de la jornada, es farà entrega de la segona edició dels Premis Futur Cambra, 

uns guardons que reconeixen el futur talent de la comarca.  

 

Us convidem al Dia de la Cambra 2022 al Vallès Oriental, una trobada que reunirà 

en un mateix espai els principals actors economicoempresarials i polítics de la 

comarca, el proper dijous, 16 de juny, a les 19h al Teatre Auditori de Granollers. 

La present edició comptarà amb la participació del físic i meteoròleg de TV3 i Catalunya 

Ràdio, Enric Agud Piqué, qui ens oferirà la conferència I al 2031, què?. Agud 

analitzarà com l’emergència climàtica ens condueix cap a una societat més sensible 

amb l’entorn i cap a un model econòmic més sostenible 

En aquest sentit, durant la jornada també es farà entrega de la segona edició dels 

Premis Futur Cambra, uns guardons que reconeixen el futur talent de la comarca, 

així com també el treball i compromís dels centres de formació i les empreses 

vallesanes en la transferència de les competències personals i professionals 

necessàries per a la transició al món laboral.  

Tanmateix, l’acte comptarà amb la participació del president de la Cambra del Vallès 

Oriental, Jaume Aragall i Clavé, el vicepresident primer de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, Toni Fitó i Baucells, l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, junt amb 

altres alcaldes i alcaldesses de la comarca.  

 

DIJOUS 

16 
JUNY 

19 h 

 

TEATRE 

AUDITORI DE 

GRANOLLERS 

 

Carrer Josep 

Torras i Bages, 

50, 08401, 

Granollers 
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Programa del Dia de la Cambra al Vallès Oriental 
 

19:00h 
Benvinguda al Teatre Auditori de Granollers a càrrec de la periodista, 
Clara Armengol. 

19:05h 
Salutacions 
Jaume Aragall, president de la Cambra del Vallès Oriental 
Antoni Fitó, vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Barcelona 

19:20h 
Inici de la ponència “I al 2031, què?”, a càrrec d’Enric Agud, físic i 
meteoròleg de TV3 i Catalunya Ràdio  

20:00h 
Lliurament dels Premis Futur Cambra 2022 als millors projectes FP 
presentats i als centres d’educació 

21:00h Cloenda a càrrec d’Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.  

 

http://premsa.cambrabcn.org/
https://www.instagram.com/cambrabcn/
https://www.youtube.com/user/PressCambrabcn
https://www.linkedin.com/school/cambradebarcelona/
https://twitter.com/cambrabcn
https://twitter.com/presscambrabcn

