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“Valorem molt positivament el 
treball de la cambra al servei de 

les empreses del territori”   
  

 
El divendres 5 de maig, 25 empresaris i empresàries de diferents sectors productius de les Terres 
de l’Ebre han participar al tercer Cafè Cambra organitzat per la Cambra de Comerç de Tortosa. En 
aquesta ocasió la convidada ha sigut la directora general d’Industria, departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villarroya.  
 

 
 
Després d’una breu introducció i presentació per part del President de la Cambra de Comerç, José María 
Chavarría, acompanyat en aquesta ocasió de l’Alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé i la directora de serveis 
territorials Mercè Miralles, la nova directora general ha explicat de manera genèrica les principals línies 

  notadepremsa 
              10 d’octubre de 2018    

 

mailto:tortosa@cambratortosa.com
http://www.cambratortosa.com/


 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

d’actuació per continuar fomentant la competitivitat industrial i empresarial en els àmbits de la innovació, la 
internacionalització i la dimensió de l’empresa. 
 
Els empresaris també han expressat a Matilde Villarroya, els aspectes que els preocupen com les 
infraestructures bàsiques, la necessitat d’un centre logístic de mercaderies ben connectat amb el futur corredor 
del mediterrani, els preus del subministrament tant elèctric com d’hídric, ja que les empreses de la demarcació 
estan pagant preus més alts que en altres comunitats autònomes, en la conseqüent  resta de competitivitat , 
així com la captació d’inversió productiva. 
 

   
 
Per finalitzar la directora també a destacat la funció i esforç que estant desenvolupament les Cambres de 
Comerç “Comptem treballar juntament en les cambres territorials per impulsar la innovació, els processos de 
digitalització, els programes i l’acompanyament a les empreses en mercats exteriors, així com les polítiques 
actives per l’ocupació. El paper de la Cambra de Comerç de Tortosa, en aquest últims anys ha sigut 
determinant amb la seva especialització en mercats africans i asiàtics, així com amb els diferents programes en 
comerç, turisme i ocupació. Valorem molt positivament l’esforç i el treball en les empreses del territori.”. 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
 

 
 

mailto:tortosa@cambratortosa.com
http://www.cambratortosa.com/

