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Inscripcions i/o més informació:  
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA  I NAVEGACIÓ DE TORTOSA 
C. Cervantes, 7 - 43500 Tortosa, Tel. 977 441 537 
E-mail: emontagut@cambratortosa.com, Web: www.cambratortosa.com 

  

 

 

  

    

  

  

  
 

  

  

  

  

DDaattaa  cceelleebbrraacciióó  

DIMECRES, 13 DE DESEMBRE DE 
2017 
HHoorraarrii  
De 16.00 a 17.30 h. 

DDuurraaddaa  
1 i 1/2 hores 

LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó::  Seu de la Cambra 
de Comerç de Tortosa (C. Cervantes, 7 
de 43500 Tortosa) 
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades de la 
presentació i de, en cas de no comptar amb el número mínim 
d’inscrits, ajornar o anul·lar-la. 

 

PPrreesseennttaacciióó  
 

L’objectiu d’aquesta presentació és informar i 
sensibilitzar  a les empreses assistents dels 
programes europeus que la Cambra gestiona, 
programes que ajuden a contribuir a la millora 
de la competitivitat de les petites i mitjanes 
empreses del nostre territori, mitjançant 
l’adopció d’una cultura a favor de fomentar la 
internacionalització, promoure el 
desenvolupament tecnològic i la innovació 
permanent, en una investigació de qualitat que 
garanteixi un millor ús de les tecnologies de la 
informació i, així aconseguir un creixement 
econòmic sostingut. 
 

AAddrreeççaaddaa  aa  
 
Empresaris i gerents de les empreses de la 
demarcació cameral. 
 
 

DDrreettss  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

Activitat gratuïta prèvia inscripció, a través de: 
 
E-mail: emontagut@cambratortosa.com 
Web: www.cambratortosa.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

OOrrggaanniittzzaaddaa  ppeerr  
 

 
 

TTeemmaarrii  
 
16.00 h. Benvinguda i introducció. 
 
16,10. h. Noves tecnologies. Com podem creixer 
dins d’un entorn empresarial. 
Sr. Joan Iglesias. Soci-consultor de l’empresa 
Empatica.net.   
Enginyer Superior de Telecomunicacions per la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
MBA per la Universitat Rovira i Virgili. 
 
Empatica.net, és una empresa amb més de 17 anys 
d’experiència, especialitzada amb màrqueting digital i 
projectes web. Empresa partner de GOOGLE. 
 

16.45 h. Programa d’Ajuts Europeus. Presentació del 

programa TicCámaras a les empreses.  

Sr. Francesc Minguell, gerent i responsable de 

Programes Europeus de la Cambra de Comerç de 

Tortosa.             

17.10.h.  Col·loqui. Precs i preguntes. 

17.30. h. Cloenda de l’activitat. 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                         Una manera de hacer Europa 

 

AAmmbb  eell  ssuuppoorrtt    
    

               
 

      
 

          

 

 

                                            

Seminari - Presentació: 
 

« Les Tic, clau de la 
competitivitat » 


