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Ramon Roig, nou director general de Grup Clade
Directori
Ramon Roig
Servei
Ciències Econòmiques
Ramon Roig, director general de Grupo Clade
Foto: CLADE
BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) L'assemblea del Grup Clade ha nomenat Ramon Roig director general, que des del 2011 va
ser el director del Servei d'Estudis Financers de Catalunya Caixa, ha informat el grup
empresarial cooperatiu en un comunicat aquest dimarts.
És llicenciat en Ciències Econòmiques per la UAB, on es va doctorar, des de 1997 ha combinat
la seva activitat al Servei d'Estudis Financers de Catalunya Caixa amb la docència, i ha afirmat
que el nou càrrec li permetrà implicar-se en un model d'"empreses pròximes".
El grup Clade és un grup empresarial cooperatiu català constituït el 2004 i està format per
Abacus Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda,
Suara Cooperativa, Fundació Blanquerna, Grup Cultura 03 i Lavola
http://www.europapress.cat/economia/noticia-ramon-roig-nou-director-general-grup-clade20140318111751.html
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CAN-EMPRESAS COOPERATIVAS
Grupo Clade elige director general a Ramon Roig,procedente de Catalunya Caixa
18/03/2014 - 10:19Noticias EFE
Imprimir
El Grupo Clade, el primer grupo empresarial cooperativo de Cataluña, ha nombrado nuevo
director general a Ramon Roig, que hasta ahora dirigía el servicio de estudios financieros de
Catalunya Caixa.
En un comunicado, el presidente de este grupo empresarial, David Cos, ha asegurado hoy que
la incorporación de Roig "generará un alto valor añadido" para las organizaciones de este
entramado societario, tras valorar su "visión estratégica" y "su conocimiento de las finanzas".
Por su parte, Roig considera que Clade le plantea el reto de implicarse en la gestión de un
modelo de empresas cercanas, "implicadas con la sociedad y que reflejan su valor a su producto
o servicio".
El Grupo Clade, creado a finales de 2004, está formado por Abacus, Cooperativa, Plana de Vic,
Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, Suara Cooperativa, Fundació Blanquerna, Grup
Cultura 03 y Lavola.
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20140318/grupo-clade-elige-director2629718.html
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Clade nombra a Ramon Roig como nuevo director general
La asamblea de Grup Clade ha nombrado nuevo director general del grupo Ramon Roig, que
desde 1997 estaba vinculado al Servicio de Estudios Financieros de Catalunya Caixa, del que era
director desde enero de 2011.
El presidente de Clade, David Cos, ha expresado su satisfacción por la incorporación de Roig al
grupo y ha destacado que "la combinación de su visión estratégica, junto con el conocimiento
de las finanzas y su compromiso y actitud de proximidad han sido elementos fundamentales
para su elección. Estamos convencidos de que su aportación al grupo generará un alto valor
añadido para todas nuestras organizaciones".
Por su parte, Ramon Roig afirmó que acepta con ilusión el reto de Clade porque "me permitirá
implicarme en la gestión con un modelo de empresas cercanas , implicadas con la sociedad y
que reflejan su valor a su producto o servicio". Roig ha añadido que "tengo ganas de contribuir
a un buen funcionamiento de la economía, demostrando que es un modelo posible y mucho más
válido que los que hemos visto anteriormente"
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/everis_febmar/catalunya/noticias/5629540/03/1
4/Clade-nombra-a-Ramon-Roig-como-nuevo-director-general.html#.Kku8DVdRAckegj8
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Clade nomena Ramon Roig com a nou director general
El regidor d’Hisenda de Balenyà deixa la direcció del Servei d’Estudis de Catalunya Caixa
Redacció Osona.com | Actualitzat el 21/03/2014 a les 10:35hArxivat a: Economia, Clade,
Ramon Roig, empresa, Ajuntament de Balenyà
L’assemblea de Grup Clade ha nomenat nou director general del grup Ramon Roig, que des del
1997 estava vinculat al Servei d’Estudis Financers de Catalunya Caixa, del qual n’era director
des del gener de 2011. Roig és l’actual regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Balenyà.
El president de Clade, David Cos, ha expressat la seva satisfacció per la incorporació de Roig al
grup i ha destacat que “la combinació de la seva visió estratègica, juntament amb el
coneixement de les finances i el seu compromís i actitud de proximitat han estat elements
cabdals per a la seva elecció. Estem convençuts que la seva aportació al grup generarà unalt
valor afegit per a totes les nostres organitzacions”.
Per la seva banda, Ramon Roig ha afirmat que accepta amb il·lusió el repte de Clade perquè
“em permetrà implicar-me a la gestió amb un model d’empreses properes, implicades amb la
societat i que reflexen el seu valor al seu producte o servei”. Roig ha afegit que “tinc ganes de
contribuir a un bon funcionament de l’economia social perquè tiri endavant, demostrant que és
un model possible i molt més vàlid que els que hem vist anteriorment”.

Ramon Roig va néixer a Ribera d’Ondara (La Segarra), però està establert a la comarca d’Osona
des de fa molts anys. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona, on també ha realitzat els cursos de doctorat. Roig ha estat professor a la Universitat
Pompeu Fabra i també a la Universitat de Vic. El 1992 va exercir com a vice-degà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació i Director del Departament de Comunicació de la UVic. El 1997 es va
incorporar al Servei d’Estudis de Catalunya Caixa, del qual va assumir la direcció el gener del
2011. Ha compaginat la seva activitat amb la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona
en assignatures sobre el sector financer. És autor de diversos estudis entre els quals destaquen
les anàlisis fetes sobre sectors productius.
Sobre Grup Clade
Grup Clade és el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya. Constituït a finals del 2004,
està format per Abacus Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant Gervasi, Grup
Qualitat, La Fageda, Suara Cooperativa, Fundació Blanquerna, Grup Cultura 03 i lavola.
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/40887

