
ECONOMIA L,EBRE, DIVENDRES 29 DE JULIOL DEL 2022PÀGINA 8

Impulsarà la transformació digital de les empreses del territori a través de dos oficines, una a la seu de Tortosa i una altra a Amposta

La Cambra de Comerç de Torto-
sa forma part des d'este mes de ju-
liol de la xarxa d'oficines ‘Acelera
Pyme’, mitjançant un Programa Eu-
ropeu (FEDER ) i amb la col·labora-
ció de Càmara de España i l'entitat
pública empresarial RED.ES. Des
d'ara, les empreses de les Terres
de l'Ebre que necessiten impulsar
la seua transformació digital ja dis-
posen, mitjançant la Cambra de Co-
merç, d'esta oficina ‘Acelera Pyme’
ubicada a la seu de la institució, al
carrer Cervantes de Tortosa, i d’una
altra oficina ubicada a l'edifici Lo
Sindicat d'Amposta. 

La Cambra posa a disposició de
les empreses que ho necessiten un
espai físic i un de virtual, en què es

duen a terme tasques de sensibilit-
zació i suport a les pimes i autò-
noms sobre els avantatges i les me-
todologies innovadores per a opti-
mitzar el funcionament dels seus
negocis. Així mateix, afavorix la de-
manda de tecnologies innovadores
que contribuïsquen a la millora de la
seua productivitat, i inclou tant acti-
vitats al món digital com activitats in
situ de suport i assessorament.

L'objectiu principal del Progra-
ma Oficines Accelera Pime és aju-
dar les empreses a ser més compe-
titives en els seus processos de ne-
goci, producció, productes o ser-
veis, utilitzant tecnologies digitals
mitjançant l'impuls de la incorpora-
ció sistemàtica de l'economia digi-

tal, en concret, de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació
(TIC), en l'activitat habitual i en l'es-

tratègia de les pimes, micropimes i
autònoms, mitjançant un procés
d'acompanyament i l'oferta d'eines

clau que maximitzen la productivitat
i la competitivitat, tant en l'àmbit
nacional com internacional. 

Francesc Minguell, gerent de la
Cambra de Comerç, creu que “aju-
darà a  millorar la competitivitat de
la pime, fomentarà la innovació i
donarà suport al canvi dels proces-
sos de la pime en el desenvolupa-
ment dels seus negocis, cosa que
facilita la transició cap a una eco-
nomia digital, alhora que formaran
part del dia a dia d'esta nova ofici-
na ‘Acelera Pyme’”. Adrià Montoro,
tècnic superior en xarxes i desenvo-
lupament d'aplicacions web, amb
un ampli coneixement del món digi-
tal i noves tecnologies, és el res-
ponsable de l'oficina. 

La Cambra de Comerç de Tortosa, primera
oficina ‘Acelera Pyme’ a les Terres de l’Ebre

EBRECONÒMIC

El president de la Cambra de
Comerç de Tortosa , Francesc Fai-
ges, i Marta Martínez, degana del
col·legi d'advocats i advocades de
les Terres de l'Ebre, van mantenir
dimecres passat una reunió de
treball amb el nou president del
Tribunal Arbitral de Barcelona, Fre-
deric Munné.

Munné va comentar durant la
trobada que amb la voluntat de re-
forçar la condició de referent inter-
nacional del tribunal arbitral cal-
dria posar els recursos suficients
per a potenciar encara més la
transparència i el bon govern, tot
amplificant la cultura de la resolu-
ció de conflictes alternatius als

procediments judicials. Per la
seua part Francesc Faiges, presi-
dent de la Cambra, va dir en sortir
de la reunió que “l'arbitratge ha
de facilitar la gestió de conflictes
entre empreses d'una manera
àgil eficient i econòmica”. Cal te-
nir en compte que Faiges és tam-
bé president del Tribunal Arbitral
de les Terres de l'Ebre (TATE), que
va ser creat l'any 2006 pel llavors
president de la Cambra i advocat
Valentín Faura, un sistema de re-
solució de conflictes alternatiu ,
en què un àrbitre imparcial resol
la controvèrsia mitjançant un lau-
de definitiu , equivalent a una sen-
tència judicial.

La Cambra de Comerç, a favor de l’arbitratge com a
resolució de conflictes alternatius als procediments judicials 

Moment de la reunió del president de la Cambra, Francesc Faiges, amb la degana del col·legi d’advocats i advocades de
les Terres de l’Ebre, Marta Martínez, i Frederic Munné, president del Tribunal Arbitral de Barcelona.


