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L es tres cambres de comerç que hi ha a les co-
marques gironines comencen el nou curs polí-
tic renovades. Les eleccions celebrades abans 
de l’estiu van comportar canvis substancials en 

aquestes corporacions que, malgrat ser centenàries, també 
són qüestionades, i desconegudes, per una part important 
de la societat, fins i tot per aquells col·lectius a qui han de 
servir. Aquest serà un dels principals reptes que hauran 
de superar la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de 
Comerç de Palamós i la Cambra de Comerç de Sant Feliu 
de Guíxols. Si no, serà difícil que puguin complir amb la 
seva missió de defensar els interessos de les empreses, la 
indústria, els serveis, el comerç i els autònoms. Qüestions 
polítiques a banda, les eleccions camerals van posar de 
manifest molts dels problemes que arrosseguen aquestes 
institucions, des de la representativitat fins a la seva utili-
tat real. Ara, tenen una ocasió immillorable per demostrar 
que, en realitat, poden ser una gran eina. La derogació de 
les quotes obligatòries que garantien uns ingressos anuals 
va obligar aquestes entitats a reinventar-se per evitar des-
aparèixer. Malgrat el pànic que això va provocar, haver de 
sortir de la zona de confort en què estaven instal·lades és 
el millor que els podia passar, ja que van poder demostrar 
la seva professionalitat en molts àmbits: formació, infor-
mació, assessorament, internacionalització, digitalització, 
ocupació... En aquest sentit, les tres cambres gironines te-
nen un gran deute amb els últims presidents, que van ser 
capaços de sobreviure i superar una etapa de greus dificul-
tats. «Una etapa traumàtica», com la va definir Domènec 
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Espadalé, l’incansable, incombustible i omnipresent ara ja 
expresident de la Cambra de Girona. 
 Els resultats de les eleccions van ser l’expressió de les 
ganes de fer un pas més cap al canvi i van ser un reflex de 
les reivindicacions que ens acompanyen els últims temps 
com a societat i com a país. Només cal veure l’augment 
de la presència femenina en els nous plens. No podia ser 
d’una altra manera. Si realment volen ser representatives, 
les cambres no podien obviar la meitat de la nostra pobla-
ció. És cert que no ens hem de conformar amb el fet que 
la presència de dones se situï entre el 20 % i el 30 %, però 
marca un canvi de tendència que s’ha d’aplaudir. Un canvi 
de tendència que també ha d’acostar les cambres al carrer 
i que s’ha de consolidar amb una política d’informació, 
transparència i serveis adaptats a les necessitats reals del 
món econòmic i de la societat gironina. És la manera de 
guanyar-se la confiança i garantir el seu futur.

Prioritats
Jaume Fàbrega, Pol Fages i Eduard Bosch afronten la pre-
sidència de les cambres de comerç de Girona, Palamós i 
Sant Feliu de Guíxols amb una agenda de prioritats clara. A 
Girona l’aposta passa per la internacionalització, el talent 
i la digitalització. A Palamós, se centraran en l’emprene-
doria, la creació de la comissió de navegació i la recerca de 
projectes europeus per millorar la competitivitat. I a Sant 
Feliu de Guíxols, buscaran la internacionalització, dina-
mitzar el sector turístic i ajudar el comerç a adoptar noves 
tecnologies.


