
 

Barcelona, 16 de setembre del 2014 
 

Acte de Comiat del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona 
després de la fusió amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya 

 
 
 

EL COL·LEGI DE TITULATS MERCANTILS RECONEIX 
A 20 PERSONALITATS DEL MÓN INSTITUCIONAL, 

ECONÒMIC, ACADÈMIC I JUDICIAL CATALÀ   
 

 
 

 Entre el guardonats hi ha el president de la Generalitat, Artur Mas, 
la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i els diputats Josep 

Antoni Duran i Lleida i Josep Sànchez Llibre  
 

 Eduard Soler (degà Col·legi): “Encarem amb il·lusió la nova etapa 
protagonitzada per la fusió amb el Col·legi d’Economistes de 

Catalunya” 
 

 Alfred Albiol (president Consell Col·legis Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya): “la vocació de servei al col·lectiu 

professional, de fer-lo créixer, és el que ens ha fet arribar fins avui” 
 

 Núria de Gispert (presidenta del Parlament de Catalunya): “el nou 
Col·legi tindrà un gran futur perquè serà un dels col·legis més forts 

de Catalunya” 
 

 
L’entrega de medalles commemoratives a 20 personalitats del món 
institucional, econòmic, acadèmic i de la judicatura de Catalunya ha estat 
el fil conductor de l’Acte oficial de Comiat del Col·legi de Titulats 
Mercantils i Empresarials de Barcelona després que el passat 25 de juny 
el Parlament de Catalunya aprovés per Llei la seva fusió amb el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.  L’acte ha comptat amb l’assistència de 200 
representants de l’àmbit polític, econòmic, empresarial i social de 
Catalunya. 
 
Fins el moment d’aprovar-se la seva fusió amb el Col·legi d’Economistes de 
Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials ha estat una 

corporació professional amb una història de 143 anys dotada de personalitat 



 

jurídica pròpia que ha agrupat a 1.800 professionals de l’assessorament 

mercantil i empresarial a Catalunya. La nova institució resultant de la unió de 

les dues entitats col·legials s´integra sota la denominació de Col.legi 

d´Economistes de Catalunya i passarà a tenir més de 8.000 col·legiats i 900 

societats de professionals registrades. 

  

Medalles de reconeixement 
Per acord unànime de la Junta del Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i 

Empresarials de Barcelona del passat dia 7 de juliol de 2014, aquesta va 

decidir atorgar el lliurament d’una medalla commemorativa a diferents 

personalitats, tant del món institucional com de la universitat, sector 

empresarial, de la judicatura, així com a diversos col·legiats d´honor que han 

tingut una dedicació especial en totes les iniciatives dutes a terme pel Col·legi. 
 

La llista dels 20 guardonats és la següent: Artur Mas i Gavarró, president de 
la Generalitat de Cataluna; Núria de Gispert i Català, presidenta del 
Parlament de Catalunya; Josep Antoni Duran i Lleida, diputat al Congrés 
dels Diputats; Josep Sànchez Llibre, diputat al Congrés dels Diputats; 

Ramon Tremosa i Balcells, diputat al Parlament Europeu; Dídac Ramírez i 
Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona; Elisenda Paluzié i 
Hernàndez, degana de la Facultat d´Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona; Alfredo Rocafort i Nicolau, president de la Reial Acadèmia 
de Doctors; Ramon Adell i Ramon, catedràtic d´Economia de l´Empresa de 
la Universitat de Barcelona; Oriol Amat i Salas, catedràtic d´Economia 
Financera de la Universitat Pompeu Fabra; Marc Escolà i Pons, catedràtic 
de Gestió Pública; Carlos Nieto i Delgado, Magistrat-Jutge del Jutjat 
Mercantil de Madrid; Juan Manuel de Castro i Aragonés, Magistrat-Jutge 
del Jutjat Mercantil de Barcelona; Salvador Alemany i Mas, president 
d’Abertis i Col·legiat d´Honor; Ramon Agenjo i Bosch, conseller-Secretari 
de Damm; Joan B. Casas i Onteniente, degà del Col·legi d´Economistes de 
Catalunya; Antoni Fernàndez i Teixidó, diputat al Parlament de Catalunya i 
Col·legiat d´Honor; Jacint Vives i Vives, Col·legiat d´Honor; Manuel 



 

Ventura i Astals, degà del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de 
Barcelona en el període 1998-2002; i Ferran Rodríguez i Garcia, secretari 
general del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona en 
el període 1987-2002. 

 
 
Eduard Soler: “Construcció d´una marca forta” 
 

En la seva intervenció en l’acte, el degà del Col·legi de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Barcelona, Eduard Soler Villadelprat, ha explicat que 

“encarem amb il·lusió la nova etapa protagonitzada per la fusió amb el 
Col·legi d’Economistes de Catalunya”. Soler, qui ha estat al capdavant del 

Col·legi des del març del 2010, ha posat èmfasi en la idea que “aquest procés 
d’integració reforça el nostre optimisme cap al futur en la materialització 
de la construcció d’una marca forta que representi els interessos del 
nostre col·lectiu i, a la vegada, ser un referent en els àmbits de l’economia 
i l’empresa, amb un èmfasi particular en les àrees de fiscalitat, concursal i 
auditoria de comptes”. 

 
Alfred Albiol: “Vocació de servei” 
 

Per la seva part, el president del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils 
i Empresarials de Catalunya, Alfred Albiol, en la seva “laudatio” ha 

destacat que “la vocació de servei al col·lectiu professional, de fer-lo 
créixer, de defensar-lo, de formar-lo i d’informar-lo és el que ens ha fet 
arribar fins el dia d’avui”. Albiol ha reivindicat en la seva intervenció que 

“dècades de feina ben feta ens ha permès acumular a la nostra professió 
un capital de respecte i consideració social i empresarial”. 
 

 
 
 



 

De Gispert: “Un dels col·legis més forts de Catalunya” 
 

La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, una de les 
personalitats guardonades per l’entitat col·legial, ha indicat en el seu 

discurs de cloenda de l´acte que “el nou Col·legi tindrà un gran futur perquè 
serà un dels col·legis més forts de Catalunya”. 

 

Sobre la unificació dels dos Col·legis, de Gispert ha felicitat ambdues entitats i 

els seus degans “per la voluntat de consens expressada” i ha destacat que 

l’aprovació de la Llei del Parlament del 25 de juny passat d’unificació dels dos 

Col·legis, es fes pel procediment de lectura única, una via que ha qualificat 

“d’excepcional” pel que suposa de consens entre els diversos grups 

parlamentaris.
 

Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona -Empresistes  
 
És una corporació de dret públic fundada l’any 1898 que agrupa pèrits 

mercantils, professors mercantils i intendents mercantils, diplomats en Ciències 

Empresarials i Llicenciats i Doctors en Direcció i Administració d’Empreses. El 

Col·legi és l'organisme oficial que defensa els interessos professionals d’aquest 

col·lectiu, a més de ser el seu suport tècnic i esdevenir el seu punt d’enllaç 

empresarial i professional. 

 
 
Per a més informació: Albert Bassols IP Comunicación  
Tel. 934143175  -   Fax 932002996 – abassols@ipcomunicacion.com
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