
 
 

Veolia, BioMedical, Maxchief Europe, ACEDE Catalunya i 
Ideal Life donen suport a la candidatura 

 
La proposta de renovació de l’empresari José María Torres, amb una trajectòria 
empresarial i institucional contrastada i una vocació social en defensa dels 
interessos d’empresaris, professionals i ciutadans en general, que vol posicionar La 
Cambra com a referent socioeconòmic de Barcelona, compta amb sòlids suports. 

Barcelona, 4 de juliol de 2018.- 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 Veolia Serveis Catalunya, 
multinacional líder en solucions innovadores per al desenvolupament sostenible 
de ciutats i empreses; BioMedical Logistics, empresa que aporta solucions 
logístiques al sector biomèdic; Maxchief Europe, companyia internacional de 
mobiliari plegable que ven les seves marques en més de 70 països dels 5 
continents; l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE 
Catalunya) i de l’empresari del sector de l’estilisme i la perruqueria Josep Maria 
Urbea, fundador de Ideal Life. 
 
En una reunió de treball amb Miquel Àngel Cerdà, director general de Veolia 
Serveis de Catalunya, Francesc J. Gómez, fundador de BioMedical Logistics, Pep 
Garcia, director general de Maxchief Europe, Paco Camarasa, secretari general 
d’ACEDE Catalunya i l’empresari fundador d’Ideal Life Josep Maria Urbea; José 
María Torres va remarcar la seva voluntat de treballar de forma real per a totes les 
empreses; grans, mitjanes i petites; i pels autònoms, sense distincions. “La Cambra 
de Comerç de Barcelona ha de ser un referent socioeconòmic al servei de les 
empreses i aquestes l’han de reconèixer com a un veritable suport”, va 
ressaltar Torres. 
 
Un element destacable de la candidatura és la creació d’un equip que treballarà 
cada dia per la Cambra de Comerç de Barcelona, on cada membre aportarà el seu 
valor afegit específic per ajudar de forma real a les diferents empreses que 
composen els distints sectors econòmics. En aquest sentit, Miquel Àngel Cerdà de 
Veolia Serveis de Catalunya va subratllar la rellevància de l’economia circular per 
les empreses del segle XXI que requereixen de sistemes de reciclatge i 
d’optimització del rendiment energètic. Francesc J. Gómez va emfatitzar que la 
logística en l’àmbit mèdic-farmacèutic va més enllà del transport i el 
magatzematge i també ha d’incloure formació ADR i sistemes de control de 
temperatura, entre d’altres. Per Pep Garcia, donar suport a l’emprenedoria ha de 
ser un eix estratègic fonamental per la competitivitat de la nostra economia. Cal 
crear les condicions òptimes per tal que hi hagi més emprenedores i emprenedors 
innovadors, creatius i amb valors. Per la seva banda, Paco Camarasa va subratllar 
les necessitats que tenen les pimes i autònoms en matèries com la digitalització, la 
internacionalització o el finançament. Finalment, Josep Maria Urbea, va posar en 
valor el fet d’atraure talent a les empreses i saber mantenir-lo com un element 
principal de competitivitat. 



 
Durant la reunió, José María Torres va exposar les línies d’actuació de la 
candidatura que tenen per objectiu posicionar a la Cambra com a un agent 
econòmic actiu i al servei de totes les empreses. En concret, Torres va parlar de la 
col·laboració pública-privada, el talent, el networking, la transformació digital, 
l’atracció d’inversió estrangera, la internacionalització, la competitivitat i les 
polítiques socials.  
 
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: 
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