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Benvolguts associats/des, 

 

Com bé sabeu, el passat mes de juny es va proclamar la nova Junta 

directiva de l’ACEB per als propers quatre anys, 2015-2019. 

La nostra candidatura, formada per Robert Molas, Joan Martin, 

Josep Maria Serarols, Pere Ballarà, Josep Vancells, Neus 

Viñas, Xavier Gual, Josep Cinca, Antoni Rovira, i presidida per jo 

mateix, Josep Fígols, ja s’ha reunit aquesta setmana per començar a 

treballar en els projectes de l’ACEB que generin activitats beneficioses per 

les empreses i també per la comarca. 

En primer lloc, volem agrair als socis que han tingut cura del procés 

electoral i la disposició de tots per participar-hi. També volem agrair el 

recolzament de tots els que explícitament han donat suport a la nostra 

candidatura. 

Durant aquests últims quatre anys, l’ACEB ha impulsat diversos 

projectes que creiem beneficiosos per l’activitat econòmica de la 

comarca, alhora que hem canalitzat les inquietuds dels associats i les 

hem fet arribar on calia, l’últim exemple n’ha estat la reunió informativa 

de l’IBI a la ciutat de Berga. Hi ha projectes, però, que demanen temps i  

molta constància amb l’objectiu final. Ho són els de l’E9 (desdoblament 

total), la fibra òptica als polígons industrials i a tots els municipis, i en 

general les infraestructures i telecomunicacions que requereixen 

d’inversió pública, cosa gens senzilla en aquests temps. La nostra línia de 

treball, la nostra missió, no canviarà en aquest sentit. 

Però com també sabreu, estem immersos actualment en plena 

transformació de la nostra entitat. Els temps han canviat i nosaltres 



Plaça Tarascon,  8     |     08600 BERGA    |    Tel. 938 221 404    |     aceb@aceb.cat    |   www.aceb.cat 

Associació comarcal d’empresaris del Berguedà 

 

també ho hem de fer. Renovar-nos. Això es tradueix ara en agafar força 

per construir noves maneres de treballar, noves col·laboracions per fer 

xarxa per objectius comuns. El document que recollia les propostes 

econòmiques del sector empresarial per Berga i el Berguedà n’ha 

estat un clar exemple. En aquesta xarxa col·laborativa hem contemplat la 

col·laboració públic-privada, sens dubte indispensable per al teixit 

empresarial de la nostra comarca. 

Iniciar nous objectius que permetin modernitzar la nostra entitat 

serà el primer repte a afrontar per part de la nostra junta. Això només ha 

fet que començar. Esperem un camí d’encerts amb el vostre suport. 

No voldria acabar aquesta carta sense encoratjar-vos a tots vosaltres 

a participar amb nosaltres, sentir-vos de l’ACEB, implicar-vos en els 

nostres projectes i activitats. Els reptes seran més fàcils d’aconseguir amb 

vosaltres. Per això, esperem conèixer la vostra opinió i inquietuds al llarg 

d’aquest nou mandat.  

I recordeu, vosaltres feu possible que existeixi l’ACEB.  

 

Ben cordialment, 

 

Josep Fígols Escarré 

President Associació comarcal empresaris del Berguedà 


