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La Cambra de Comerç de Barcelona commemora
els seus 125 anys de trajectòria
L’acte central ha estat presidit pel president de la Generalitat, Artur Mas, i
compta amb l’assistència de destacats representants de la societat civil,
del món econòmic i de les institucions .
La Cambra de Comerç de Barcelona ha editat un llibre amb motiu d’aquest
aniversari sota el títol “125 anys d’història. Qui l’ha fet possible”, prologat per l’
historiador Enrique Ruiz Doménec.
La Cambra de Comerç de Barcelona ha commemorat el seu 125è aniversari amb un acte a
Casa Llotja de Mar, la seu corporativa, que ha comptat amb la presència de destacats
representants de la societat civil, dels emprenedors, de les grans empreses i de les pimes que
converteixen Catalunya en un dels motors econòmics de l’Estat espanyol.
A més dels representants de les 13 cambres catalanes i estrangeres, i del Consell de Cambres
de Catalunya, han volgut acompanyar la Cambra de Comerç en aquest esdeveniment
empresaris com Salvador Alemany, Joan Gaspart, Josep Manuel Basáñez, Salvador Gabarró
o Enrique Lacalle; els d’organitzacions empresarials com Foment de Treball, Joaquim Gay
de Montellà, Pimec, Josep González, i CECOT, Antoni Abad; directius de diversos gremis;
representants d’institucions econòmiques com la Fira de Barcelona, 22@, Turisme de
Barcelona i el consorci de la Zona Franca.
Per part de las societat civil, hi han assistit els rectors de les universitats de Barcelona, els
directors dels principals mitjans de comunicació; representants de col·legis professionals
i els consols de diversos països. Així mateix han participat autoritats com l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, a més del
president de la Generalitat que ha presidit l’acte.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha aprofitat el seu discurs
per donar la benvinguda als convidats, agraint-los la seva presència, i per posar de relleu que
en aquest més d’un segle de vida la institució “ha estat capaç de mantenir amb dignitat i
eficàcia la representació de les empreses del país, el rol de societat civil viva i operativa i, per
sobre de tot, la seva fidelitat a la defensa dels interessos generals”.
Així mateix, el president de la Cambra de Comerç s’ha referit a la situació després dels últims
canvis legals, qualificant el moment actual de “repte” i ha assenyalat que la història “ens ha
dibuixat insistentment una pauta fonamental: la capacitat d’adaptació, de reinvenció, fins i tot de
refundació”.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha explicat que la Cambra del futur “serà
una organització plenament integrada en el mercat i farem tot el que estigui en les nostres
mans per aconseguir que les diverses administracions públiques ens assignin espais de
col·laboració adequats a la nostra demostrada capacitat i a una experiència molt valuosa de
dècades de cooperació no solament en activitats administratives sinó en la gestió de grans
projectes estratègics” i s’ha mostrat confiat en què “superat l’esforç inicial d’adaptació a les
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noves circumstàncies, mantindrà la vocació de créixer, d’explorar nous camins, de ser present
en tots els grans debats públics i, en definitiva, la de preservar la seva capacitat d’influir”.
Seguidament, el president de la Comissió d’Assumptes Exteriors del Congrés dels
Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida ha començat la seva conferència titulada “Catalunya
oberta al món” felicitant la Cambra de Comerç de Barcelona i afirmant que “només les coses
útils perduren. 125 anys son la prova de què ha estat una institució útil per a Catalunya”.
Duran i Lleida ha assegurat que la recuperació econòmica “passa necessariament per
l’augment de la competitivitat i de les exportacions, per l’obertura al món, i en aquest procés
necessitem les cambres”.
En aquest sentit, ha elogiat la feina de la Cambra de Comerç de Barcelona, donant suport a les
empreses per obrir nous mercats, atraure inversions estrangeres, formar els emprenedors i
establir xarxes comercials als mercats exteriors.
L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha glossat el paper central que ha tingut la Cambra en
la història i el desenvolupament de la ciutat.
Així mateix, ha defensat el lideratge de la societat civil per afrontar les situacions difícils i ha
manifestat l’interès de l’Ajuntament i de la ciutat de col·laborar estretament amb la Cambra de
Comerç “per fer una ciutat més força”.
La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, ha assenyalat que la Cambra
de Comerç “és una institució antiga que forma part d’aquesta societat, d’aquest país, i som el
que som gràcies a institucions com aquesta”. La presidenta del Parlament ha destacat que
malgrat ser antiga, “la Cambra ha sabut adaptar-se per afrontar problemes i sortir endavant” i
s’ha mostrat confiada en què “continuarà fent-ho els pròxims 125 anys”.
President de la Generalitat, Artur Mas, ha conclòs l’acte donant l’enhorabona a la Cambra
per aquest aniversari i ha destacat “la contribució de les cambres en relació a la projecció
exterior de les empreses” així com el paper de la Cambra de Comerç en la reclamació
d’infraestructures, com ara el Corredor Mediterrani.
El president de la Generalitat ha assegurat que “el país està viu des del punt de la vista de la
seva iniciativa econòmica. Hi ha una sèrie de gent en aquest país que, malgrat els interrogants,
estan invertint i se l’estan jugant”. Per acabar, el president Mas ha demanat que les persones
que estan en posicions socials més rellevants “demostrin un compromís a fons amb el país, i
generositat i sentit del deure més enllà dels interessos individuals”.
La Cambra de Comerç ha volgut rememorar aquell 14 d’octubre de 1886, quan a l’actual Saló
Daurat de la Casa Llotja de Mar i, sota la presidència de Manuel Girona, es va reunir una
àmplia representació del món comercial, industrial i navilier de la ciutat i van ser elegits per
votació els membres de la primera junta directiva de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona. El fet es produïa desprès que el 9 d’abril de 1886 la regent Maria
Cristina de Habsburgo-Lorena firmés el decret de llei de creació de les Cambres de
Comerç, Indústria i Navegació.
Més informació:
premsa.cambrabcn.org
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