Miguel Lladó Oliver (a títol pòstum)
(Palma, 1945-2012)
Empresari. Des de 1965 es va dedicar a l’activitat comercial. Fou fundador de nombroses
entitats i institucions en l’àmbit balear i estatal —com ara la JEC, la CAEB, ISBA, AFEDECO i la
Cambra de Comerç de Mallorca— i hi va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat.
L’any 1962 va presidir les Joventuts Estudiantils Catòliques (JEC). Entre 1976 i 1980 presidí
l’Associació de Materials per a la Construcció, que va fundar ell mateix amb altres socis, càrrec
que va compatibilitzar amb la vicepresidència de la Federació del Sector de la Construcció de
Balears (FEBAC). En aquests anys, Miguel Lladó, acompanyat d’altres presidents d’agrupacions,
va fundar la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), i en formà part vuit
anys com a membre de la junta de govern i del comitè.
Així mateix, l’any 1977 va ser soci fundador d’ISBA (Societat de Garantía Recíproca) i en va ser
conseller durant deu anys. Amb altres empresaris, va fundar el Círculo de Estudios
Económicos.
L’any 1989 fou elegit president de la Federació d’Empresaris de Comerç de Balears (AFEDECO),
un dels càrrecs més destacats que va exercir. Coincidint amb el seu mandat en aquesta
patronal, que va ocupar fins a l’any 1993, va presidir també la Federació Estatal de Comerç
(UNECOM). En acabar, va dirigir també la Fundació per al Comerç de Balears.
Entre els anys 1998 i 2006, Miguel Lladó va presidir la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i
Formentera. Durant la seva presidència, va aconseguir revitalitzar la institució i impulsar
projectes destacats com ara la creació de la finestreta única i la reivindicació de gestió dels
aeroports.
Així mateix, Miguel Lladó ha estat membre del comitè organitzador de Fitur i del Consell
Nacional de Turisme, conseller de l’Autoritat Portuària, vicepresident del Consell Social de la
UIB i conseller del RCD Mallorca.
Des de 2007, Miguel Lladó era el defensor de la ciutadania de Palma. Des d’aquest càrrec, que
va ocupar de manera desinteressada, defensà els interessos dels veïns de la capital balear i
atengué les seves queixes.
Durant tots els anys de dedicació a la vida empresarial i a la participació ciutadana, Lladó va
rebre nombrosos premis, com ara:
— El Premi Gegant AFEDECO.
— El Premi al Prestigi Professional de la revista Ejecutivos.
— La Medalla d’Or de l’Ordre de les Cambres del Consell Superior de Cambres de Comerç
d’Espanya.
— La Medalla d’Or de la Cambra de Comerç de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

— El Premi Èxit Empresarial Balears a la millor trajectòria empresarial de la revista Actualidad
Económica.
Morí el passat 11 de febrer, a Palma, als 66 anys, després d’una llarga malaltia.

