DIA DE LA CAMBRA. LLIURAMENT DE PLAQUES
COMMEMORATIVES

A

LES

EMPRESES

QUE

CELEBREN EL SEU ANIVERSARI

Data: dimecres, 17 d’octubre de 2007
Lloc: Casa Llotja de Mar
Hora: 19.00 h

Contingut: paraules del president de la Cambra de
Barcelona, Sr. Miquel Valls, per l’acte de lliurament de les
plaques commemoratives a les empreses que celebren
el seu aniversari.
MISSATGES:
Volem celebrar amb vosaltres aquest aniversari, perquè la
Cambra de Comerç està sempre al costat de les empreses
barcelonines. I se sent orgullosa del vostres èxits.

-1-

Intervenció

• Honorable Sr. Antoni Castells, conseller d’Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya.
• Amigues i amics, benvinguts a la Casa Llotja de Mar
per a la celebració del Dia de la Cambra de Comerç
de Barcelona.
• Fer anys és sempre un motiu d’alegria. Però quan
aquest aniversari el fa una empresa, encara ho és
més, ja que és sinònim de superació i creació de llocs
de treball.
• La consolidació d’una empresa és un dels reptes més
difícils d’assolir. I quan s’aconsegueix –com és el cas
dels empresaris avui presents- és un dels més
gratificants.
• Entre les empreses guardonades trobem entitats
financeres de la talla del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria i el Santander, que fan 150 anys i han
contribuït de forma decisiva a l’impuls econòmic del
nostre país.
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• També cal felicitar a l’Ateneu Instructiu, a Casa
Esteve, a Joan Vidal i Successors Cansaladers i a la
Marina, que fan 125 anys. Sense oblidar empreses
com Abelló Linde, la Cambra de la Propietat Urbana i
la Mutua General de Seguros, que fan 100 anys.
• La majoria de les empreses avui presents són
familiars. Podem veure entre el públic vàries
generacions d’una mateixa família, que de ben segur
han estat, en un moment o l’altre, al capdavant de la
seva empresa.
• Són empreses familiars que han superat amb èxit el
canvi generacional. Han trencat, així, amb les
estadístiques que diuen que només el 30% de les
empreses familiars superen el trànsit de la primera a
la segona generació.
 I d’aquest 30%, només un 15% passen a la
tercera generació.
• Per això encara amb més motiu, ho volem celebrar
amb tots vosaltres. Perquè la Cambra de Comerç
està sempre al costat de les empreses barcelonines. I
se sent orgullosa del vostres èxits.
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• Per recordar aquest dia i, en definitiva el vostre
aniversari, us entregarem una placa commemorativa
en reconeixement a aquest esforç.
• I no són poques les que avui hem pogut reunir en
aquest particular homenatge. En total 103 empreses
de Barcelona. Però també, hi ha institucions de renom
com el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya o l’Institut
d’Estudis Catalans, entre d’altres.
• Amigues i amics, en representació de totes les
empreses i institucions guardonades parlarà a
continuació el president de l’Institut d’Estudis
Catalans, el Sr. Salvador Giner.
• Però, si em permeten, abans de donar-li pas
m’agradaria recordar breument la història de l’Institut,
creat el 1907 per Enric Prat de la Riba.
• Va néixer com a organisme dedicat a la investigació
de la cultura catalana, des de la vessant històrica,
política, literària, artística i jurídica.
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• Durant els primers anys de vida va ser l’instrument
que va desenvolupar el programa cultural del
Noucentisme.
• Entre les accions, destaca la creació de les Oficines
Lexicogràfiques, de la Biblioteca de Catalunya i del
Servei Meteorològic de Catalunya.
• El 1912 va publicar les normes ortogràfiques del
català. Posteriorment, el diccionari ortogràfic i la
gramàtica de Pompeu Fabra.
• La projecció internacional de l’Institut va culminar amb
l’ingrés a la Unió Acadèmica Internacional el 1923.
• Sens dubte, l’Institut d’Estudis Catalans és una
institució acadèmica de referència, que ha contribuït a
l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits públics.
• En nom de tota la corporació els felicitem per aquest
aniversari. Una felicitació que vull fer extensiva a cada
una de les persones avui presents.
• Moltes felicitats i espero que gaudeixin de l’acte.
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