
 
 
 

Factorenergia, Gremi de Peixaters, Bufete Escura,  

Unió de Botiguers de Mataró, Grupo Corsa i Eurofincas 

donen suport a la candidatura 
 
L’empresari José María Torres, en el seu projecte de transformació de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, segueix sumant suports i construint així el que denomina ha 

de ser aquesta institució: “la casa de les empreses, el comerç i els autònoms”. 

Barcelona, 17 de gener de 2019.- L’empresari José María Torres, President del Grup 
Numintec, que encapçalarà una candidatura a la presidència de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, compta amb els suports de la companyia comercialitzadora 
elèctrica Factorenergia, el Gremi de Peixaters de Catalunya, la firma d’advocats i 
economistes Bufete Escura, la Unió de Botiguers de Mataró, l’empresa líder en el 
tractament d’aigües Grupo Corsa i l’agència immobiliària Eurofincas. 
 
La candidatura reivindica la funció històrica i clau de la Cambra de Comerç de 
Barcelona pel que fa a la internacionalització dels negocis i planteja construir un 
equip de treball transversal que cada dia aporti valor afegit i serveis útils a les 
empreses, comerços i autònoms. En aquest sentit, Emili Rousaud, CEO i Fundador 
de Factorenergia i Norton, dóna suport a José María Torres i presenta la seva 
candidatura al ple de la Cambra. Empresari emprenedor, les seves empreses estan 
presents al mercat espanyol i a LATAM, comptant  amb més de 60.000 clients. 
Rousaud és un actiu impulsor d’un nou model energètic, basat en la eficiència i en 
l’increment de la producció d’energia que prové de fonts renovables. Les seves 
empreses energètiques són molt actives en els projectes de mobilitat elèctrica i 
d’autoconsum. Alejandro Goñi, president del Gremi de Peixaters de Catalunya, 
emfatitza la importància de defensar els interessos dels professionals de la pesca i 
planteja estimular la promoció d’uns dels millors productes alimentaris de casa 
nostra: el peix i el marisc.  

Per la seva banda, Fernando Escura, soci director de la firma d’advocats i 
economistes Bufete Escura, que compta amb rellevants reconeixements 
internacionals com els que atorguen Chambers and Partners, Best Lawyers i IFLR 
1000, considera cabdal recuperar el paper genuí de la Cambra com a facilitadora 
de la internacionalització de les companyies. Jordi Novo, president de la Unió de 
Botiguers de Mataró, constituïda a l’any 1978 i amb prop de 300 establiments 
associats, subratlla la rellevància d’organitzar iniciatives i activitats amb l’objectiu 
de promoure i dinamitzar el comerç urbà. Roque Rubio, propietari de Grupo 
Corsa, fundat a l’any 1974 i amb presència a més de 60 països, posa en valor la 
innovació i l’aposta per la primera qualitat en el tractament de l’aigua com a un 
recurs principal per l’ús domèstic i industrial. Finalment, Ramon Riera, CEO 
d’Eurofincas, empresa familiar constituïda a l’any 1987 i formada per agents 
immobiliaris col·legiats, aposta per l’accés a l’habitatge com un dret bàsic de les 
persones i les famílies i per la gestió eficient alhora de proporcionar les oficines i 
locals comercials més adients als diferents negocis. 



Perfil de José María Torres  

És un empresari que va fundar la seva empresa i que l’ha fet créixer al llarg dels 
anys. És vocal consultor del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona, entitat amb 
la que té vinculació des del 2008, quan va començar la seva tasca com a 
patrocinador, recolzant tot tipus d’iniciatives i  promovent serveis com a via per al 
finançament de la Cambra.  
 
A més de la seva relació amb la Cambra, la seva persona està molt lligada a les 
patronals i associacions empresarials sent soci i vocal de Foment del Treball, patró 
de la Fundació PIMEC i soci d’ACEDE Catalunya, entre d’altres. 
 
Torres és fundador i president del Grup Numintec, format per quatre empreses: 
Numintec,  que ofereix solucions de valor afegit i software de Telecomunicacions; 
Invox, empresa de consultoria de solucions en cloud i de desenvolupament a mida 
en aquest àmbit;  Numintelecom, que comercialitza serveis d’infraestructura i 
connectivitat a empreses i Numintec Portugal, que distribueix les solucions de 
Numintec als països de parla portuguesa. El Grup Numintec dóna servei a més de 
3.500 empreses de 30 països. 
 
Torres és un dels impulsors i referents a Europa de la Segona Oportunitat 
Empresarial. Ha estat ponent del tema de la Segon Oportunitat a Brussel·les, Estats 
Units, França, Alemanya i a diverses ciutats espanyoles i ha organitzat la Primera 
Jornada a Europa en la que hi van participar membres del Govern dels EE.UU., 
europarlamentaris, catedràtics i empresaris d’arreu el món. 
 
En la vessant social i cultural, Torres ha estat productor de “El Corredor”, el 
curtmetratge més premiat de la història del cine espanyol, entre els que va obtenir 
el Gaudí i el Goya així com més de 100 premis a nivell nacional i internacional, sent 
finalista en els premis Oscar. “El Corredor” pretén fer pedagogia sobre la segona 
oportunitat tant personal com empresarial per les persones de tarannà honest que 
han vist naufragar projectes empresarials, així mateix ha recolzat altres projectes 
dins del cinema, del teatre i de l’esport.  
 
En l’àmbit esportiu, José Maria Torres va ser un esportista d’elit, medalla d’or al 
mèrit esportiu concedida per ser 2 vegades campió del món de karate, 5 vegades 
campió d’Europa, 10 vegades campió d’Espanya i 75 vegades internacional amb la 
selecció espanyola. 

 
 

 Cap de premsa de la candidatura: 
Víctor Bottini  victor@bottini.cat  


