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José María Chavarría renuncia a la reelecció
com president de la Cambra de Comerç de Tortosa
i deixa via lliure entre els nous membres del ple
Desprès d’aconseguir un consens sectorial i territorial, no serà necessari que les
empreses de l’ens cameral vagin a votar el pròxim dia 8 de maig, està previst que el nou
plenari quedi proclamat els pròxims dies i prengui possessió a finals del mes de juny.
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En un ambient distés, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa Sr. José María Chavarría ha mantingut
un interessant col·loqui amb els periodistes dels mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre.
Al Maig del 2015 José María Chavarria, llavors Vicepresident, va ser nomenat pel plenari de la Cambra com a
nou president després que José Luis Mora president des de l’any 2006 prenguis la decisió de ficar el càrrec a
disposició del Ple i dimitir per motius personals.
Dissenyar i porta a terme un nou model de negoci per fer viable i a la vegada oferir nous productes i serveis al
teixit empresarial de la demarcació ha sigut l’objectiu principal del treball desenvolupat pel Comitè Executiu que
ha presidit Chavarria en aquest últims quatre anys.
“A més de la ’internacionalització de l’empresa amb el grau d’especialització en mercats africans i asiàtics,
l’acompanyament de l’empresa cap a la transformació digital i la innovació mitjançant els programes europeus
que l’equip de la Cambra que està treballant des de fa tres anys que es tradueixin en ajuts econòmics per a
l’empresa, a mes a mes ens preocupa la l’ocupació laboral dels joves de les Terres de l’Ebre”. ha manifesta
Chavarria en una de les seues declaracions.
També ha fet un breu balanç de la seua trajectòria, destacant la participació a les fires internacionals com
l’Alimentaria de Barcelona o Imex a Madrid, les dos edicions de reconeixements empresarials del territori com
han sigut els Premis Cambra 2016 i 2018, la consolidació de les activitats com la VI edició d’
ATORTOSADTAPES i la IX edició d’ INTERNET I EMPRESA .
També com no, ha volgut fer referencia i especial agraïment a tots els membres del Ple que l’han acompanyat,
alguns d’ells en mes de 10 anys consecutius formant part d’aquest ens, per manca de la llei cameral catalana i
convocatòria d’eleccions, travessant uns anys molts complicats a nivell econòmic i empresarial per al territori i
demostrant dia dia el “sacrifici” que han tingut que fer les empreses per a la seva subsistència i continuar
creixent. Així com a tots els treballadors i treballadores que formen l’equip humà de la cambra i que han portat
a terme el projectes encomanats.
Francesc Minguell, gerent de la Cambra ha explicat amb més detall les noves accions que te previst fer la
Cambra durant tot aquest 2019. Realçant els programes d’ajuts Europeus, amb importants ajuts econòmics per
a les empreses que vulguin participar en els diferents programes existents.
“En dos anys la cambra ha acompanyat a més de 50 empreses en diferents programes europeus en un import
d’inversió executat de mes de 350.000 Euros, i a concedit més de 150.000 mil Euros en subvencions europees
via Cámara de Comercio de España”.
Un dels principals programes europeus el d’ocupació juvenil “Plan de Integración y Capacidad de Empleo”,
adreçat a orientar joves amb l’objectiu de que puguin tenir una formació més qualificada a l’hora de trobar
feina, i amb un ajut de 4.950 Euros a les empreses que els contractin. A mes a mes aquest juntament en la
URV organitzarà tres fires d’ocupació on les diferents empreses participants poden entrevistar i recollir els CV
del joves que estan en recerca de feina.
La Cambra continuarà aquest 2019 en les missions directes i inverses al Marroc, Guinea Ecuatorial, Camerun i
organitzarà el segon Fòrum d’Inversió a Bissau, desprès de l’èxit aconseguit l’any passat amb la participació de
28 empreses. I també estarà present a les fires d’internacionalització IMEX (Impulso Exterior) de Madrid, Gijón,
Sevilla, Albacete i Barcelona, ens comenta el Gerent Francesc Minguell.
Per més informació podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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