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LA CAMBRA DE BARCELONA ATORGA LA MEDALLA
D’HONOR A FERNANDO ECHEGARAY, LUIS
IGLESIAS I JOSÉ EUGENIO SALARICH

Les medalles d’argent de la Cambra de Comerç de Barcelona representen un símbol
de distinció que atorga la Institució des de fa més de 100 anys.

Barcelona, 24 de març de 2012. La Cambra de Comerç de Barcelona ha lliurat la Medalla
d’Argent de la corporació al nou director de la xarxa d’aeroports d’Aena, Fernando Echegaray,
al fins ara General de la Guàrdia Civil a Catalunya, Luis Iglesias i a l’Ambaixador d’Espanya
als Emirats Àrabs, José Eugenio Salarich, en un acte que ha tingut lloc aquest matí a la Casa
Llotja de Mar.
La imposició de medalles ha tingut lloc en un acte públic amb la participació del president de la
institució, Miquel Valls, del seu vicepresident primer, Josep M. Basàñez, i ha comptat amb
l’assistència de destacades personalitats del món econòmic, empresarial i representants de les
forces de seguretat de l’Estat.
Els òrgans de govern de la Cambra han concedit la Medalla d’Argent a cadascuna d’aquestes
personalitats per la seva valuosa contribució, des dels seus respectius càrrecs, a la satisfacció i
a la resolució de qüestions empresarials d’importància per a la Cambra.
Les Medalles d’Honor de la Cambra de Comerç de Barcelona representen un símbol de
distinció que atorga la Institució des de fa més de 100 anys a aquelles personalitats que es
distingeixen per la seva contribució durant l’exercici de les seves responsabilitats, al progrés
econòmic i social de la ciutat i del país.
Diverses personalitats tant nacionals com estrangeres, han rebut la Medalla de la Cambra al
llarg de la seva història. Entre les més destacades figuren, el Rei Joan Carles I d’Espanya, el
Príncep Felip d’Astúries i Girona, i els expresidents de la Generalitat, Josep Tarradellas i Jordi
Pujol, a més d’altres personalitats, com el president del COI, Joan Antoni Samaranch, en la
seva categoria d’or.
En aquesta ocasió, pel que fa a Fernando Echegaray, recentment nomenat director de la xarxa
aeroportuària d’AENA, la Cambra vol reconèixer la tasca que ha dut a terme com a director,
fins fa poc, de l’aeroport de Barcelona-El Prat, posicionant-lo entre els més importants
d’Europa. Enginyer tècnic industrial, graduat en Direcció General per l’IESE, va passar a
ocupar el 2006 el seu càrrec com a director de l’aeroport català, desprès d’haver estat nomenat
com a director regional dels aeroports de les Illes Canàries.
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Pel que fa al fins ara General de la Guàrdia Civil a Catalunya, Luis Iglesias, va desenvolupar
una valuosa tasca en exercir com a màxim responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya i per la
seva contribució a la seguretat de l’Estat. Va prendre possessió del càrrec actual el juny de
2011 i anteriorment havia exercit el comandament de la Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya,
des de 2007 fins al seu ascens com a General de Divisió el febrer de 2011. Fins al seu nou
nomenament va ser assessor del Secretari d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior.
Per la seva banda, l’Ambaixador d’Espanya als Emirats Àrabs, José Eugenio Salarich, que fins
fa poc havia estat director general de Relacions Econòmiques Internacionals i Afers Energètics
del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, se li concedeix per la seva valuosa contribució a
afavorir les relacions econòmiques i empresarials amb el continent asiàtic. Va ingressar el 1981
a la carrera diplomàtica i ha estat destinat en diferents representacions espanyoles a Camerún,
les Nacions Unides i a la Santa Seu. Tanmateix, ha estat subdirector general de Cooperació
Política Europea i de Política Exterior i de Seguretat Comunitària i ambaixador d’Espanya a
Moçambic i Tailàndia.
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