
                                                       NOTA DE PREMSA  

 
 

ALICIA BOSCH I PALMA NOVA PRESIDENTA DEL CENTRE METAL.LÚRGIC. 

RELLEU EN LA PRESIDÈNCIA.  

 

El Centre Metal·lúrgic ha finalitzat el seu procés electoral, que va iniciar el 

4 d’abril, renovant pels propers 4 anys els seus òrgans de govern, el 

CONSELL i la JUNTA DIRECTIVA. 

El Consell ha quedat constituït amb 64 empreses,  17 de les quals s’hi 

incorporen per primera vegada, en representació dels diferents 

subsectors, Gremis i Associacions adherides i de les diferents localitats del 

seu àmbit territorial. 

En quant a la Junta Directiva, la Sra. Alicia Bosch i Palma de l’empresa 

Muelles y Resortes Bosch S.L. és la nova Presidenta i substitueix en el 

càrrec al Sr. Carlos Garriga i Sels de Grupo Mikalor, S.L. Les 

vicepresidències estaran ocupades pel Sr. Josep Garcia i Carceller d’Enttia 

3000 S.L., la Sra. Estela Sanchez i Aparicio de Dicomol S.L. i pel Sr. Carlos 

Garriga i Sels de Grupo Mikalor S.L. 

La Sra. Bosch ha estat els darrers quatre anys   vicepresidenta del Centre 

Metal·lúrgic i anteriorment  havia també presidit el Club de Joves 

Empresaris del Centre (2009-2012). Empresària metal·lúrgica, gerent de 

Muelles y Resortes Bosch S.L. empresa de Sabadell dedicada a la fabricació 

de molles industrials fundada al 1957 pel  seu pare,  el Sr. Antoni Bosch 

Llicenciada en Dret per la UAB i Màster en Dret  Europeu, va ser 

presidenta de la  Jove Cambra de Sabadell al 1996 i membre de la Jove 

Cambra Nacional. 

En el discurs de pressa de possessió va remarcar que, en un entorn 

d’INCERTESA, les patronals i les empreses han d’avançar conjuntament, 

explorant oportunitats, aprenent noves maneres de treballar i de 

desenvolupar projectes, i en especial a fer la transició cap a la Industria 4.0 

La Sra. Bosch entén que el sentiment de pertinença dels empresaris i 

empresàries  és clau per apoderar  l’entitat i vol convertir el Centre 

Metal·lúrgic en el col·laborador necessari per a les empreses. 
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Situa com a punts estratègics  la recerca de TALENT, participar en tots 

aquells projectes que ajudin a enfortir el sector; apropar l’equació escola-

empresa i seguir potenciant les actuacions de la Federació Empresarial del 

Metall (FEM), constituïda juntament amb la UEM de Terrassa. 

Seguirà apostant i treballant per un sol Vallès:  “Sols podem anar més 

ràpid, però junts  es pot arribar més lluny”. EL CM i el Metall, no és un ens 

aïllat,  si no que pertany a un espai econòmic, social i productiu prou 

dinàmic i actiu com per deixar passar oportunitats.  

Es va acomiadar agraint la magnifica tasca dels presidents que l’han 

precedit en especial, al Sr. Ramon Alberich i  Carlos Garriga amb els qui ha 

col·laborat ens els darrers anys, i fa també un esment especial a la Sra. 

Sofia Gabarró qui va presidir l’associació en una època especialment  

marcada per la greu crisi econòmica, fet que la va obligar a treballar en un 

entorn molt complexa. 

Va finalitzar la seva intervenció reconeixent que,  un dels motius pels quals 

va presentar candidatura a la presidència de l’entitat, fou per la 

professionalitat, transparència i compromís de l’equip humà que configura 

el Centre Metal·lúrgic. 

 
Per descarregar imatges, cliqueu aquí: aliciabosch  eleccions 
 
 
 
 
 
CENTRE METAL·LÚRGIC 
 
El Centre Metal·lúrgic és l’associació patronal de les empreses del sector del metall, que actualment 
agrupa unes 1.550 empreses i engloba a 30.000 treballadors. El seu àmbit d’actuació és Catalunya i fou 
creat l’any 1961, per a salvaguardar els interessos dels empresaris del sector, voluntàriament associats. 
El seu objectiu és oferir a les empreses tot un ventall de serveis en àmbits com la informació, 
l’assessorament, la formació, la promoció internacional, la promoció i Gestió de la Innovació o els serveis 
d’interès col·lectiu. El Centre Metal·lúrgic en qualitat d’entitat patronal, ostenta la representació 
empresarial dins el Sector del Metall en el procés de negociació dels corresponents Convenis Col·lectius 
de la Indústria i del Comerç del Metall de la Província de Barcelona. Actualment presideix la Federació 
Empresarial del Metall – FEM. 
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