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El Gremi d'Àrids elegeix Alfonso Porro com a nou president
Economía | 13/06/2014 - 11:45h

Barcelona (Barcelonès), 13 juny (EFE).- El Gremi d'Àrids de Catalunya ha escollit, en la seva assemblea anual, Alfonso Porro
com a nou president de l'entitat, càrrec que havia ocupat Joaquim Roca durant els últims vuit anys, ha informat aquesta entitat.
Porro, que és membre de la junta directiva de la patronal Foment del Treball, és conseller delegat del grup Martorell i de
Prefabricats la Selva, i, en el seu primer discurs al capdavant de l'entitat va instar els empresaris del gremi a incidir sobre els
poders polítics "sobre la necessitat del sector de la construcció per sortir de la crisi, crear riquesa i llocs de treball".
El Gremi d'Àrids, en un comunicat, ha explicat que el primer acte del nou president de l'entitat ha estat la firma d'un conveni
amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, per regular la col·laboració
entre les empreses del gremi que extreuen àrids i el departament.
Aquest acord contempla l'estudi, el seguiment i l'evolució de l'avifauna protegida present a les zones on es duen a terme
activitats extractives amb l'objectiu de "millorar el coneixement de les espècies i la integració de les activitats extractives en el
seu entorn".
El 2013 la producció d'àrids a Catalunya va ser de 22 milions de tones, una caiguda del 23 % respecte a l'any anterior i un
descens acumulat des del 2006 que arriba al 76 %.
La crisi ha comportat que 150 explotacions estiguin completament inactives, la desaparició del 15 % de les empreses del sector
extractiu i la reducció de 1.000 llocs de treball directes els últims cinc anys.
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