La Junta de Govern d’UPM ratifica a Jaume Roura i Calls com a nou
president de la Unió Patronal Metal·lúrgica.
Roura vol tornar a situar la UPM al capdavant del lideratge empresarial català

La Junta celebrada aquesta tarda a la seu de la UPM ha ratificat president a
l’empresari Jaume Roura i Calls. Roura con a nou president de l’ entitat en substitució
de Ramón Asensio Asensio. Amb àmplia experiència en el sector i també actual
president de Fecavem i el Gremi del Motor, ha decidit fer aquest pas endavant per
responsabilitat amb el sector.
El nou president vol que la Patronal torni a ser “una eina forta pels seus empresaris i
aquest serà el primer gran repte”. I per això ha avançat els seus tres grans eixos
d’actuació:

-

Unitat de la mà de polítics i institucions. En aquest aspecte remarca la “lluita
per aconseguir una major producció de la planta Nissan” a Barcelona.

-

Defensa de l’empresari, des de les grans, mitjanes i petites empreses.

-

Justícia laboral amb un enfocament conjunt per ser més competitius.

Roura ha agraït el suport rebut per tota la UPM, i en especial al president sortint, el
senyor Ramon Asensio, que assumirà a partir d’ara la primera vicepresidència de
l’entitat. La nova UPM vol aconseguir el suport de tots els seus membres per treballar
conjuntament d’ara endavant amb un full de ruta marcat amb un programa “senzill i
efectiu que pugui ser assumible”.

Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), constituïda l’any 1977, és l’organització patronal de les
empreses , entitats territorials i sectorials , gremis i associacions de la indústria, el comerç
i els serveis del metall de la província de Barcelona. El gran volum d’empreses del sector
metal·lúrgic ubicades a la província de Barcelona, fa que la UPM sigui la patronal del metall
més important del sud d’Europa.
La suma de treballadors de totes les empreses associades directament o a través dels
gremis i associacions, supera la xifra de 225.000 persones, la qual cosa la converteix en
un interlocutor imprescindible en el món empresarial i en el representant més important
del metall.
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