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La Cambra de Comerç i la Fundació Foros de 
la Concordia signen un conveni de col·laboració 

 
 
El president de la Fundació Foros de la Concordia Sr. Ángel Quílez, i el president de la Cambra de 
Comerç de Tortosa Sr. Francesc Faiges, han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat 
de participar de forma conjunta en activitats de cooperació, desenvolupar vincles entre els seus 
membres i altres relacionats amb la seva activitat. 
 

 
 
En el moment de la signatura del conveni, els presidents, han estat acompanyats pels promotors d’aquesta trobada el Sr. 
Josep Mª Franquet, el Sr. Sisco Lahosa, el Sr. Baltasar Pozuelo, i del secretari general de la Cambra Sr. Pau Gisbert. 

  notadepremsa 
            22 de març de 2021    
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La seu de la Cambra de Comerç de Tortosa, amb domicili al carrer Cervantes, 7 de Tortosa, es podrà utilitzar i donar a 
conèixer com a seu de l'Àmbit de Territori de l'Observatori de la Biorregió Cantàbric-Mediterrània, denominat com 
BioEbro (OBE) i per a realitzar-hi totes les reunions i trobades que tinguin lloc en relació amb l'execució i compliment de 
la present aliança, sempre que sigui compatible amb l'objectiu i usos de l'entitat titular. 

 

 
 
La Fundació Foros de la Concordia té en el seu origen la «Associació Fòrums de la Concòrdia d'Alcanyís». Té com a 
objectiu principal, en els seus estatuts, la creació d'espais de diàleg obert, crític i constructiu que permetin suscitar idees, 
generar i promoure projectes i arribar a acords en qüestions d'interès comú als territoris de l'antiga Corona d'Aragó i la 
seva relació amb l'entorn peninsular i europeu. Endemés la difusió de la idea de la concòrdia, pacte i cooperació territorial 
dirigida tant a institucions públiques o privades, així com cap a la ciutadania. També considera, com a objectiu 
fonamental, el projecte d'un espai bioregional funcional cantàbric-mediterrani, que inclou, a més de les citades, les CCAA 
de Cantàbria, País Basc, Navarra i la Rioja, com un espai natural que es presenta com una unitat bàsica per a la 
resiliència i la sostenibilitat. 

 
 

Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  

La trobada, va estar acompanyada pel Sr. 
Baltasar Pozuelo, president de l’associació 
“Area8”. Associació empresarial per a la 
digitalització de les empreses i el 
desenvolupament del territori. “Area8” te tres 
eixos principals d'actuació: connectivitat, 
energia i sostenibilitat. I amb una forta 
implicació a projectes d’acumulació d'energia, 
amb la importància que estan adquirint, cada 
cop més, projectes sobre l’Hidrogen verd, de 
què la Cambra de Comerç de Tortosa està 
realitzant una sèries de treballs, gestions i 
projectes per una implantació en diverses 
empreses del territori, així com captar futura 
activitat empresarial en aquest sector. 
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