El Gremi d'Àrids de Catalunya elegeix Alfons Porro nou president
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El Gremi d'Àrids de Catalunya elegeix Alfons Porro
nou president
Directori

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gremi
Àrids Catalunya
Alfons Porro
Joaquim Roca

El centenar de socis a l'assemblea anual del Gremi d'Àrids de Catalunya
ha elegit de manera unànime l'empresari Alfons Porro (Palamós, 1960)
nou president de l'entitat en substitució de Joaquim Roca, que ha ocupat el
càrrec els últims vuit anys.
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Segons ha informat aquest divendres el Gremi en un comunicat, Porro,
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Compartiu
aquesta notícia:

que és conseller delegat del Grup Martorell i de Prefabricats la Selva i
membre de la junta directiva de Foment del Treball, ha animat els
agremiats a "incidir en els missatges als poders polítics" sobre les
necessitats del sector per sortir de la crisi.
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La producció d'àrids a Catalunya l'any passat ha estat de 22 milions de
tones, un 23% menys interanual i un 73% menys des del 2006, el que ha
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suposat que hi hagi 150 explotacions completament inactives i que hagin
desaparegut entorn d'un 15% de les empreses del sector extractiu per
tancament o absorció.
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Les vendes han passat dels 331 milions d'euros el 2006 als 99 milions
l'any passat, segons dades estimades de la Direcció General d'Energia,
Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, i els últims cinc anys s'han
perdut uns 1.000 llocs de treball directes.
L'assemblea general del Gremi ha tingut la participació d'uns 150
membres, representants de les 115 empreses i gairebé 350 centres
d'explotació que integren l'entitat.

Relacionades
La Conselleria i el Gremi
d'Àrids signen un conveni
per a la conservació de la
biodiversitat (11/06 11:43)
Miquel Donnay, nou
president del Consell de
Gremis del Comerç de
Barcelona (30/05 15:48)
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Normalitat a les PAU de Matemàtiques d'aquest El rei Joan Carles no acudirà a la proclamació
any tot i que els estudiants ho han vist més
de Felip VI per donar-li més protagonisme
difícil

La Llei de Successió de Franco i els Fets
d'Octubre del 1934, a Història de les PAU
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ICV lamenta la mort de Francesc Vallverdú i
recorda la seva lluita antifranquista

L'ONU denuncia atrocitats comeses per l'ISIS i "excessos" IPC.- CCOO i UGT reclamen una reforma fiscal
de l'Exèrcit iraquià durant la presa de Mossul
justa i progressiva

Cayo Lara defensa que "el ciutadà Juan Carlos"
estigui "subjecte a la justícia"

L'ONU dóna la veu d'alarma humanitària per l'extrema
violència de les últimes setmanes a l'Iraq

El Gremi d'Àrids de Catalunya elegeix Alfons Porro
nou president

AMP.- Mas critica que el manteniment del dèficit
fiscal "frena" Catalunya

Mig miler de paramilitars obtindran la llibertat a Colòmbia
el 2014

L'administrador concursal de Service Point aprova la
proposta de conveni
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Cesc torna a la Premier League amb la samarreta
del Chelsea

El poeta i lingüista Francesc Vallverdú mor als 78 anys

Jordi Pujol crida a acudir a la marxa de 'Som Escola'
en defensa del català i la convivè

Neymar dóna l'ensurt a l'entrenament del Brasil

Bryan Adams, James Blunt i Els Amics de les Arts
esgoten entrades a Cap Roig

Demanen que la selecció doni part de les seves
primes del Mundial a menús escolars

Miley Cyrus arriba a Barcelona amb el seu 'Bangerz Tour'
i les entrades gairebé esgotades

Avortament.- Boi Ruiz demana que el debat no es
traslladi a l'àmbit sanitari
El Consell d'Estat demana adequar l'escolarització
en castellà a la Constitució
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Successos.- Mor un motorista després de sortir la
via i xocar amb una marquesina a Barcelona

La família del casteller detingut a Can Vies presenta al
jutge 6.000 firmes per a la seva excarceració

Rei.- El rei Joan Carles no acudirà a la proclamació
de Felip VI per donar-li més protagonisme

Cau una banda que assaltava traficants per robarlos la droga i vendre-la

Un sanitari diu que va sentir als 'skins' cridar 'Heil Hitler'
durant les agressions davant de la sala Stroika

El Rei no acudirà a la proclamació de Felip VI per
donar-li més protagonisme al seu fill

Albert Batlle assegura que la ciutadania confia en la La Fiscalia arxiva les diligències per la celebració del
policia però admet "desajustos"
Multireferèndum

Urdangarin.- La policia reconstrueix com es va
gravar sense permís la declaració de la Infanta
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