
 
 
           
 

   

 INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EMPRESA 

JORNADA 

“IRAN: La reobertura d’un gran 

mercat” 
 

Calendari:  

Dimarts, 13 de febrer de 2018 

LLlloocc  ddee  cceelleebbrraacciióó::  Sala Terres de l’Ebre de la 
Cambra de Comerç de Tortosa (C. Cervantes, 7 de 
43500 Tortosa) 
La Cambra es reserva el dret de canviar les dades de la jornada  i de, en 

cas de no comptar amb el número mínim d’inscrits, ajornar o anul·lar-la. 
 

PPrreesseennttaacciióó  
 

L’any passat es van iniciar les implantacions per l'aixecament de les sancions comercials 

i financeres a l'Iran. Aquest fet obre grans perspectives a l’Iran, la segona economia 

d'Orient Mitjà darrera d'Aràbia Saudita. Segons el Banc Mundial, el creixement del PIB 

passarà del 3%, previst amb les sancions, a un 5,8% sense sancions i es preveu que 

arribi fins el 6,7 el 2017. 

Així, la Unió Europea ha de recuperar el paper de principal soci comercial que havia 

perdut en favor de la Xina i l'Índia. I en el cas d'Espanya, les empreses espanyoles i 

catalanes tenen una bona imatge al país. 

Parlem d'un mercat de 78 milions d'habitants, abundants fonts energètiques (és el segon 

país productor de petroli de l'OPEP i el segon país del món en reserves de gas), capital 

humà jove (el 65% de la població té menys de 35 anys) i molt ben preparat, amb una 

abundant mà d'obra i ben qualificada i una situació geogràfica estratègica, com a 

plataforma de re-exportació a altres mercats de la zona, per exemple, Països de la CEI, 

Àsia i Orient Mitjà. 

Els principals sectors d'interès per a les empreses catalanes són: petroquímic, transports 

(tren i metro), energia elèctrica, components d'automoció, màquina eina, maquinària 

d'envàs i embalatge, maquinària agrícola, maquinària d'obres públiques, mineria, 

energies renovables, productes químics i farmacèutics, turisme, auxiliar de construcció, 

hàbitat i productes de consum (cosmètica, alimentació, etc.) 

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó  
 

Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Tortosa 

C. Cervantes, 7  

43500 – TORTOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TTeemmaarrii  
 

09:15h.  Recepció d’assistents i lliurament de la documentació. 

09.30h.  Benvinguda i presentació. 

Sr. Francesc Minguell, Director Gerent. Cambra de Comerç de 

Tortosa. 

09.45h. Perspectiva i experiències del mercat iranià després de 

les sancions. Claus per accedir-hi al mercat  

Sr. Jaume Estruch, Director de ACR Consulting i export manager 

que està treballant actualment al mercat iranià. 

10.30h. Instruments financers i bancaris per a operacions a 

l’Iran 

Sr. Salvador Planas, Director Aresbank Barcelona. 

11:00h. Ajuts a la internacionalització de l’empresa. Programa 

Europeu XPANDE i XPANDE DIGITAL. 

Sr. Xavier Mompel, Responsable de Comerç Exterior Cambra de 

Comerç. 

11:45h. Precs i preguntes. 

12:00h. Finalització del seminari. 

Reunions individualitzades 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                           Una manera de hacer Europa 
 

DDrreettss  dd’’iinnssccrriippcciióó  
 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a 

través de: 
 

Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 

Tortosa 

C. Cervantes, 7  

43500 – TORTOSA 

Tel 977-441537 

E-mail: emontagut@cambratortosa.com 

Web: www.cambratortosa.com 
 

OOrrggaanniittzzaa    
 

 

 
 

 

CCooll..llaabboorreenn  
 

            

                     


