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El president de la Cambra de Comerç
de Tortosa inaugura expoebre 2017
El president de la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Tortosa, Sr. José María Chavarría
acompanyat per l’Alcalde de Tortosa Sr. Ferran Bel i el regidor de fires Sr. Emili Lehmann, va ser
l’encarregat d’inaugurar la 73a edició de la fira multisectorial de les Terres de l’Ebre, Expoebre.
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El president de la Cambra de Comerç, va destacar en el seu discurs, el paper històric que ha exercit Tortosa i
Expoebre com a pol comercial a les Terres de l'Ebre i també a les comarques pròximes d'Aragó i País
Valencià, i va defensat la necessitat de continuar treballant en la mateixa línia. En aquest sentit, va afegit que
des de la Cambra s'estan focalitzant els esforços en promocionar els productes i serveis de l'Ebre arreu del
món, mitjançant missions comercials, especialment en mercats emergents, com l'africà, on la institució ebrenca
ha establert acords comercials amb diferents països. Chavarría va oferir els serveis de la Cambra a les
empreses del territori, oferint acompanyament en l’exportació.

Per la seva banda l'alcalde, Sr. Ferran Bel, va aprofitat la presència de Chavarría per fer una defensa del paper
de les cambres de comerç i, particularment de la de Tortosa. Destacant el seu "paper fonamental en la
preservació i potenciació del territori. “És clau la feina que s'està fent per a la vertebració territorial amb les
empreses de l'Ebre i vull destacar l bona feina que s'està duent a terme en matèria de promoció exterior a nivell
de Catalunya i de l'Estat." Bel, va referir-se a Expoebre com a eina per ajudar a les empreses de casa nostra
en la seva recuperació després d'uns temps difícils. "Ens toca donar un missatge d'esperança malgrat que
aquesta tímida recuperació no estigui arribant encara amb la intensitat que voldríem." L'alcalde va posat en
valor diferents de les iniciatives posades en marxa en la present edició d'Expoebre, com la presència de
l'economia circular al 12è Saló de medi ambient i sostenibilitat "Ebreambient", i es va referit també al nou
estand sobre els pressupostos participatius de Tortosa 2017 per convidar a la ciutadania a votar i a escollir
entre 140 propostes per millorar la ciutat.
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