Història

La Jove Cambra de Girona es va tornar a refondar el 7 de juliol de 1996, després d'un temps
sense activitats, de la mà d' un nou grup de joves molt engrescats per fer activitats
estructurades i amb vocació de servei a la societat. D'entre aquests juniors hi havia:

Josep Maria Planella i Giralt, president (1996 i 1997), principal promotor.
David Font i Pujadas, secretari
Albert Abós, assesor legal.
Josep Rebollo, tresorer.
Albert Arilla, formació.
Lourdes Sais, senadora de JCG.

Les primeres tasques van ser d'organització i consolidació. Però de seguida van començar les
activitats amb un important ressò als mitjans de comunicació local.

El 1997 la seu de l'organització es va traslladar a l'Hotel d'Entitats, on és actualment. El grup va
guanyar ràpidament en operativitat i en reconeixement públic per part de la societat local i les
institucions. Noves incorporacions provenien dels cercles d'amistat.

Des dels primers moments la Jove Cambra de Girona ha rebut el suport de la resta de joves
cambres de Catalunya amb la seva presència, estímul i consell. La relació ha estat i és molt
intensa.

Posteriorment l'rganització ha continuat millorant qualitativament les seves actuacions sota la
presidència de Lluís Guàrdia i Pont i David Font i Pujadas.

No cal redundar en les activitats que ja podeu trobar en aquesta web. Més aviat ens atrau més
el que ha de venir, comptant amb l'esperit que ens agermana i amb la vostra participació.
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1991 Lurdes Sais i Coll.
1992 Daniel Navarro Turbau.
1993 Josep Planella Aluart.
1996 - 1997 Josep Maria Planella i Giralt
1998 Lluis Guardia i Pont
1999 - 2000 David Font i Pujades
2001 Lídia Ramió Casellas
2002 Edith Llobet Massons
2003 Xavier Cantó Batallé
2004 Osmán Vindel Cruz
2005 Pere Mallol Sangrá
2006 David Fernández
2007 Ricard Forcat

2008 Jaume Mallol Angelats

2009 Jordi Catà
2010 Jordi Artigas
2011 Patricia García
2012 David Batlle

2013 David Batlle

2014 Adrià Muñoz (fins agost 2014)

2014 Presidenta en funcions Eva Teixidor
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