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La Cambra de Comerç col·laborarà
amb l’Ajuntament de Santa Bàrbara
per impulsar el comerç del municipi
La Cambra de Comerç de Tortosa i l’Ajuntament de Santa Bàrbara, han signat un conveni de
col·laboració per impulsar a les empreses del sector comerç i de serveis del municipi, cap a la
transformació digital i nous models de comerç.

L’alcalde de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, i el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges,
han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de fomentar l’adaptabilitat de les empreses del sector
comerç, cap al comerç electrònic i digital.
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Aquest acord contempla tot un seguit d’accions que es duran a terme els propers mesos, amb una primera
acció destacable com serà la de reactivar l’Associació de Comerç de Santa Bàrbara.
Es realitzarà tot un pla d’activitats de les que destaquem unes jornades de formació i sensibilització cap a la
transformació digital i innovació.

Antoni Ollés, alcalde.
L’alcalde Ollés, ha manifestat que
“Confiem en la professionalitat dels
tècnics de Cambra per donar suport a la
nova Associació de Comerç i Serveis, en
un pla d'actuacions que serà de gran
ajuda per la dinamització econòmica del
nostre municipi”.

La Cambra també posarà a disposició el programa creat per les Cambres de Catalunya: “Que Cap Empresa
Tanqui”. Un programa de consultoria i suport, creat degut a l’impacte causat per la pandèmia de la Covid-19
en el teixit empresarial.
Un curs per a joves d’entre 16 i 29 anys, i un per a majors de 45 anys o un pla de comunicació i suport en
activitats turístiques i en la promoció de la “Fira de l’oli Novell, dels Cítrics del Comerç”, seran altres de les
accions que contemplen aquest acord.
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