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La Cambra de Comerç i la Diputació de Tarragona presents 
a Expoebre amb empreses de Productes Locals de Qualitat 

_______________________________________ 

La Cambra de Comerç de Tortosa i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, hem agrupat en un únic estand a la 
Fira Expoebre, un total de deu empreses comercialitzadores de Productes Locals de Qualitat de les Terres de l’Ebre. 

Tortosa, a 28 d’abril de 2022. Els productes agroalimentaris de qualitat de les Terres de l’Ebre són molts i diversos, i 
abasten des d’arrossos, vins, olis i mels fins a peix, marisc i carn, passant per les postres, tot plegat configurant una 
realitat única al territori. Les empreses presents a Expoebre a Tortosa del 28 de maig a l’1 de maig són les següents: 
 

 AGRÍCOLA DEL CAMP DE SANTA BÀRBARA SCCL 

 ALGUERÓ MONTESÓ 

 CAMBRA ARROSSERA DEL MONTSIÀ 

 COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GODALL 

 EDETÀRIA 

 L'HORTA DE CARME 

 MUSCLARIUM 

 RÚSTIQUES FAIGES 

 SAT APÍCOLA EL PERELLÓ MEL MURIA 

 XOCOLATES CREO 

 
Empreses que durant els quatre dies de la fira, oferiran als visitants degustacions dels seus productes així com cates d’oli 
i maridatges de vins.  
 

La inauguració del certament ha anat a càrrec de Matilde Villaroya, secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus, ha 
estat presidida, acompanyada de Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa.  
 

El president de la Cambra de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, ha comentat que “la fira arriba en el 
moment més oportú per dinamitzar el mercat, després dels efectes que ha patit el sector per la Covid”. Ha reclamat a les 
autoritats presents que “el sector necessita ja normalitat”, i ha subratllat que “aquesta edició d’expoebre ha d’esdevenir 
un -punt d’inflexió- en la recuperació econòmica”. Ha afegit que “des de la Cambra, tenim l’obligació d’exigir a 
l’administració que part dels fons europeus arribin a les empreses”, ha remarcat. 
 

Agrupar empreses amb productes locals de qualitat en un únic espai compartit, ha estat una iniciativa de la Cambra de 
Comerç de Tortosa juntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb l’objectiu d’establir un punt 
de trobada i Networking per l’empresariat, pretén ser també, una injecció d’optimisme per al sector alimentari de les 
Terres de l’Ebre.  
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  

 

  notadepremsa 
               28 d’abril de 2022    
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