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L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, expressa el seu
condol per la mort de Martí Colomer
L’esportista i empresari terrassenc va ser Medalla de la Ciutat el 2009

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat el seu condol per la mort de Martí
Colomer, terrassenc fermament compromès amb la ciutat, especialment en l’àmbit
esportiu i també en el món empresarial local. Ballart ha lamentat “la pèrdua d’una
persona profundament implicada en la projecció exterior de la nostra ciutat,
com a jugador i directiu de l’hoquei terrassenc, reconegut internacionalment,
contribuint de forma decidida a forjar l’esperit olímpic a la nostra ciutat, i
també com a empresari actiu que fins a l’últim moment va apostar per la
innovació i la cooperació per a potenciar l’economia local.”
Martí Colomer, nascut a Terrassa el 1930, enginyer tèxtil de formació, va tenir una
llarga trajectòria professional en el món industrial, destacant el seu tarannà dialogant
i sempre implicat en la millora del teixit industrial de la ciutat, promovent la
cooperació i la innovació per a potenciar la competitivitat de l’economial local.
Membre de la Junta Directiva de l’Institut Industrial de Terrassa entre el 1975 i el
1980, va esdevenir-ne president l’any 2005. Colomer també va ser vice president de
la Cecot des de l’any 1991 i un dels principals impulsors del centre tecnològic Leitat.
En l’àmbit esportiu, va estar vinculat al Club Deportiu Terrassa Hockey com a
jugador del primer equip durant disset anys i, posteriorment, com a directiu,
aconseguint un gran ressò a nivell internacional i esdevenint un referent de l’hoquei,
també com a President de la Federació Catalana d’Hoquei (1976 - 1981) i com a
President de la Federació Espanyola d’Hoquei (1996 - 2008). Martí Colomer també
va ser membre del Comitè Executiu del Comitè Olímpic Espanyol. L’any 2004 va
rebre la medalla de “Forjador de la Història Esportiva de Catalunya” de la
Generalitat.
L’any 1981 va ser nomenat Terrassenc de l’Any i el 2009 va ser distingit amb la
Medalla de la Ciutat.
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