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El Sabadell 
convenç i es 
consolida a la 
zona de ‘play-o� ’

41.000 euros 
en contenidors 
cremats durant 
una setmana

Cares noves al capdavant 
de sis entitats de la ciutat
Tres homes i tres dones estrenen 
el seu mandat aquest 2019 P04-05



Aquest 2019 ha arribat sang nova a sis de les principals institucions 
culturals, econòmiques i assistencials de Sabadell. Tres homes i tres 
dones s’han estrenat enguany al capdavant de les seves organitzacions

Nova fornada  
de presidents  
a les entitats
P. J. Armengou  •  @pjarmengou #TercerSector  #Societat

El comandament polític de 
l’Ajuntament no ha estat l’únic li-
deratge que ha canviat a la ciutat 
de Sabadell aquest 2019. Sis de les 
entitats més importants de la ciu-
tat també han renovat les seves 
presidències i juntes, fent d’aquest 
any una mena de nou comença-
ment per a Sabadell. Un any zero, 
en cert sentit. Les organitzacions 
de diferents àmbits que han canvi-
at de responsables enguany han es-
tat la Fundació Bosch i Cardellach 
(abril), la Cambra de Comerç de 
Sabadell ( juny), Càritas Diocesa-
na ( juliol), el Gremi de Fabricants 
(setembre), Mans Unides (setem-
bre) i la Creu Roja (octubre).

Els nous responsables, tres do-
nes i tres homes, provenen de dife-
rents sectors: des de l’empresa –la 
majoria– a la sanitat o l’acadèmia. 
En tots els casos, els escollits te-
nien una llarga vinculació amb les 
entitats i, fins i tot, formaven part 
de les juntes sortints. Amb tot, en-
cara que es constata una certa con-
tinuïtat en els projectes de les or-
ganitzacions, es donen també 
diversos elements de canvi: hi ha 
més dones i els òrgans de govern 
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es rejoveneixen. El Gremi de Fa-
bricants, per exemple, té una dona 
al capdavant per primer cop en la 
seva història, i la mitjana d’edat de 
la junta baixa als 42 anys.

Cares noves
L’historiador Josep Maria Benaul, 
nou president de la Fundació 
Bosch i Cardellach, va ser el primer 
a prendre possessió del nou càrrec. 
Després de la dimissió en bloc de 
la junta anterior a mitjan desembre 
del 2018, Benaul va ser escollit di-
rector de l’entitat cultural per una-
nimitat. Al davant té el repte d’am-
pliar i millorar les activitats de la 
fundació, el trasllat a una nova seu 
(l’Espai Cultura) i la digitalització 
de l’enorme arxiu de l’entitat.

Per a Ramón Alberich, nou 
president de la Cambra de Co-
merç, el seu principal repte serà 
millorar la presència pública de 
l’organització i incidir en l’àmbit 
econòmic, industrial i d’infraes-
tructures de la demarcació. Així, 
després d’una dècada de dificul-
tats econòmiques arran de la re-
forma de les càmeres feta pel go-
vern Zapatero –van perdre el 60% 
dels ingressos–, Alberich centrarà 
els seus esforços a recuperar veu i 
vot dins i fora la ciutat.

Amb molta experiència en el 
món empresarial i en patronals 
com Foment del Treball i el Gre-
mi de Fabricants, Francesc Llonch 
(Càritas) pretén continuar amb la 
feina feta per l’anterior president, 
Salvador Obiols. Així, la idea de 
Llonch és “mantenir i millorar” el 
programa d’inserció laboral Apa-
somi, les ajudes d’aliments, el ro-
ber i la formació. I explorar nous 
projectes solidaris.

L’empresària Rosvi Moix és 
des del setembre la nova presi-
denta del Gremi de Fabricants. El 
seu principal objectiu fins a final 
de mandat (2023) serà “potenciar 
l’esperit emprenedor lligat al co-
neixement”, reforçar el paper “ver-
tebrador” de l’entitat al territo-
ri, i ser útils a les empreses tèxtils 
“aportant solucions reals i concre-
tes que les ajudin en el seu creixe-
ment i competitivitat”.

També al setembre, va ser esco-
llida responsable de Mans Unides 
Concepció Cabanes. Jubilada fa 
tot just un any i escaig, Cabanes vol 
millorar la visibilitat de l’entitat, se-
guir la seva tasca de sensibilització 
respecte als problemes del tercer 
món, i continuar amb els projectes 
d’ajuda als diferents països en vies 
de desenvolupament. Cabanes té, 
a més, dues activitats importants a 
l’horitzó: la 23a Marxa de la Solida-
ritat (27 d’octubre) i la Gran Gala 
Solidària (30 de novembre).

La darrera a ser escollida ha es-
tat Montse Font, vicepresidenta 
de Creu Roja a Sabadell fins fa poc. 
Tot i que encara no ha fet públi-
ques les prioritats del mandat, tot 
apunta a una certa continuïtat amb 
la feina de l’anterior president (Jo-
sep Masip) i una especial atenció 
al sensellarisme i l’alimentació, els 
àmbits que ha liderat Font.

Els sis presidents tenen al da-
vant molts reptes i oportunitats. 
Però sobretot, una ciutat que re-
clama i necessita les seves entitats.

A dalt: Francesc Llonch, 
Ramón Alberich, Montse 
Font, Rosvi Moix i Con-
cepció Cabanes. A baix, 
Josep Maria Benaul, que 
no va poder assistir a la 
fotografia de grup  
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Baixa la 
mitja d’edat 
de les juntes 
de govern i 
augmenta 
la paritat

Retrat 
de les 
entitats

Montse Font 
Vicepresidenta de Creu 
Roja els darrers vuit anys, 
Font és administrativa 
de professió i treballa al 
sector privat. Ha liderat 
el grup d’aliments i de 
sensellarisme de l’entitat.

La dada: 

4.822   
persones ateses l’any 
2018, la majoria, dones.

Concepció Cabanes 
Infermera i voluntària de 
l’entitat durant 30 anys. 
Ha desenvolupat gran 
part de la seva carrera al 
Departament de Salut.

La dada: 

89.252   
euros és el que va 
destinar l’entitat a 
projectes de cooperació 
l’any 2018.

Rosvi Moix, directora 
de l’empresa Tintes 
Industriales Moix, SA 
-TIMSA-, empresa 
fundada l’any 1965, és la 
primera dona a presidir 
el Gremi de Fabricants 
en 460 anys d’història. 
Moix va ser escollida per 
unanimitat el passat mes 
de setembre i presidirà, 
almenys, fins a l’any 2023 
una junta formada per 13 
directius del sector tèxtil.

La dada:  

232 empreses 
a l’àrea de 

Sabadell es dediquen 
al sector tèxtil, generant 
3.245 llocs de feina i un 
volum de negoci de 455 
milions d’euros.

Josep Maria Benaul 
Professor emèrit d’Història 
econòmica a la Universitat 
de Barcelona, autor de 
diversos llibres i director de 
l’Arxiu Històric de Sabadell 
entre el 1986 i el 1991.

La dada: 

200.000 
documents són els que 
formen l’arxiu de la 
Fundació.

Ramón Alberich 
Vicepresident de la 
Cambra de Comerç des 
del 2010, Alberich també 
ha estat president del 
Centre Metal·lúrgic entre 
2001 i 2009. Enginyer 
industrial, és director 
general de Pulltap’s i 
de Talleres Auxiliares de 
Estampaciones (TADE), 
així com president de la 
mútua Egarsat.

La dada: 

2,38 milions 
d’euros 

van ser els ingressos 
financers i d’activitats de 
la Cambra de Comerç 
l’any 2018. El pressupost 
d’aquest 2019 és de 2,48 
milions.

Francesc Llonch va ser 
president del Gremi de 
Fabricants entre el 1994 
i el 1998, conseller de 
CASSA i membre de la 
Junta i Comitè Executiu 
de Foment del Treball.

La dada: 

30.809 
persones van ser ateses 
l’any 2018 per Càritas a 
tota la diòcesi.

Creu Roja
de Sabadell

Any de fundació: 1902.
Àmbit: Sanitari.
Funció: Atenció sanitària, 
emergències, acció so-
cial, ajudes a l’ocupació, 
cooperació internacional 
i sensibilització.
Membres: 8.000 socis i 
594 voluntaris.
Seu: Carrer Marquès de 
Comillas, 99.

Mans Unides 
de Sabadell

Any de fundació: 1972.
Àmbit: Cooperació.
Funció: Lluita contra la 
pobresa, la fam, la ma-
laltia i la manca d’opor-
tunitats educatives al 
tercer món.
Membres: 180 socis i  
30 voluntaris.
Seu: Carrer de Sant 
Joan, 20.

Gremi de Fabricants
de Sabadell

Any de fundació: 1559.
Àmbit: Empresarial.
Funció: Defensa dels 
interessos i desenvolu-
pament de la indústria 
de la zona i en particular 
de la indústria tèxtil 
sabadellenca.
Membres: 67 socis.
Seu: Carrer de Sant  
Quirze, 30.

Fundació Bosch i 
Cardellach

Any de fundació: 1942.
Àmbit: Acadèmia.
Funció: Promoció d’es-
tudis locals i comarcals, 
i espai de reflexió i de 
debat dels estudiosos 
locals i de la ciutadania.
Membres: 273 (50 d’ells, 
numeraris).
Seu: Carrer de la Indús-
tria, 18.

Cambra de Comerç
de Sabadell

Any de fundació: 1886.
Àmbit: Empresarial.
Funció: Contribuir al 
desenvolupament eco-
nòmic de les empreses 
de Sabadell i donar-hi 
suport.
Membres: 35.000 em-
preses.
Seu: Avinguda de Fran-
cesc Macià, 35.

Càritas Diocesana de 
Terrassa i Sabadell

Any de fundació: 2012.
Àmbit: Assistencial.
Funció: Acció social i ca-
ritativa de l’Església Ca-
tòlica. Acollida, formació 
i assistència a persones i 
col·lectius desafavorits.
Membres: 2.000  
voluntaris.
Seu: C. Duran i Sors, 11.
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