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Reunió institucional del president de la Cambra Francesc Faiges amb 
l’intendent Vicenç Lleonart, cap de la regió Policial de les Terres de l’Ebre  

  
 

El cap de la regió Policial de les Terres de l'Ebre, Vicenç Lleonart, es reuneix amb el president de 
la cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, per establir un seguit d’accions per a dur a 
terme conjuntament.   
 

 
 
Conscienciar a l’empresariat de les Terres de l’Ebre d’accions fraudulentes com la suplementació d’identitat, i 
que ja han sofert algunes empreses i organitzacions, ha estat un dels punts forts de la reunió.   
El grup d’estafadors utilitza la  tècnica de la pesca de credencials, coneguda com a phishing, per suplantar la 
identitat. Tant a nivell nacional com internacional.  

  notadepremsa 
               10 de juliol de 2020    
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Impartir webinars formatius per evitar estafes, han estat un dels punts forts de la reunió.  
 
El terme phishing prové del mot anglès "fishing" (pesca), fent al·lusió a l'intent de fer que els usuaris 
"mosseguin l'ham", a qui el practica se li diu phisher.  
 
En informàtica, la pesca és un frau de suplantació de personalitat que es fa amb un correu electrònic o 
missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, claus bancàries, o altres 
tipus d'informació 
 
 

 
 
 
Altres temes com la mobilitat i la logística de les nostres empreses amb els territoris en diferents fases de 
confinament i l’obtenció puntual d'informació oficial, així com les diferents aclaracions de la mateixa, han 
centrat la reunió que ha tingut lloc aquets divendres 10 de juliol, i a la que també han assistit el secretari 
general de la Cambra Pau Gisbert i el gerent Francesc Minguell. 
 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
 

L’intendent Vicenç Lleonart, és des del passat mes de 
gener, el nou cap de la Regió Policial de Terres de 
l’Ebre. Fins abans d’ascendir a la carrera professional 
actual, era el sotscap de la Regió Policial del Camp de 
Tarragona. Coneix molt bé les comarques de l’Ebre, ja 
que hi ha estat destinat en diverses ocasions. 
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