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Competitivitat de la Generalitat 
de Catalunya  perquè es pugui 
aprofitar la xarxa cameral per 
donar permeabilitat d’aquests 
fons cap al sector empresarial. 
Les cambres, com a corpora-
cions de dret públic, són els 
col·laboradors naturals de les 
administracions públiques 
per desenvolupar polítiques 
econòmiques, i el Govern de 
Catalunya ha de posar tots els 
seus agents en valor i al ser-
vei dels interessos generals, 
com ja han fet altres governs 
propers.

 � Davant de tot plegat, però, 
cal veure el futur amb un cert 
optimisme. Estem d’acord amb 
els ajuntaments de la nostra 
demarcació que hem de treba-
llar per un creixement orgànic 
dels nostres polígons i de la 
nostra activitat econòmica, per 
la formació dels nostres joves 
i per incrementar les oportuni-
tats laborals de tothom en tots 
els camps, no només en la in-
dústria i en l’alta tecnologia, 
també en el sector primari, en 
els serveis i en el tercer sector. 
L’arribada de noves inversions 
a la comarca, la consolidació 
de projectes força avançats, 

els nous programes d’estudis i 
graus d’FP, les ajudes en digi-
talització i internacionalització 
a les pimes, l’Escola de Lo-
gística de la Cambra, els nous 
programes europeus i el nou 
Leader de desenvolupament 
rural ens fan pensar que, si 
ho sabem gestionar adequada-
ment, estem ben posicionats 
per aconseguir una comarca 
cohesionada en tots els sec-
tors productius. Cal, això sí, 
perdre la por a demanar aju-
des i subvencions a les quals 
tenim dret; les hem de saber 
aprofitar.

 � L’equip empresarial i tècnic 
de la Cambra de Valls encarem 
aquest repte amb confiança i il·
lusió. Agraeixo a tot l’equip el 
seu compromís en el projecte: 
una entitat de prestigi, influent, 
oberta, connectada i femenina. 
També al Comitè Executiu i al 
Ple, que ha donat suport in-
condicional a aquesta execu-
tiva. Tenim la voluntat d’esde-
venir un motor indispensable i 
actiu en la construcció d’una 
Catalunya més equilibrada, 
més sostenible, més resilient 
i més pròspera, la Catalunya 
que els catalans mereixem.
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