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LA CAMBRA ORGANITZA UN ESMORZAR
AMB ELS PRINCIPALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ DEL TERRITORI
En un ambient distés, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa Sr. José María
Chavarría ha mantingut un interessant col·loqui amb els periodistes dels mitjans de
comunicació de les Terres de l’Ebre.
A part d’analitzar i comentar l’actual situació política, el periodistes presents han pogut mantenir un debat força
interessant, i conèixer de primera mà, les principals inquietuds que l’ens Cameral. Com són les inversions de
les infraestructures bàsiques del territori, reivindicant una vegada més els estudis i projectes necessaris per
impulsar l’execució de l’A7 per l’interior del territori i mentrestant alliberar el peatges de l’AP7 a les Terres de
l’Ebre.
També s’ha fet referència a la importància que té per a l’empresari, l’estabilitat política, molt necessària en
aquests moments per prendre decisions en quan a inversions de nous projectes.
Francesc Minguell, gerent de la Cambra ha explicat amb més detall les noves accions que te previst fer la
Cambra durant tot aquest 2018. Realçant els programes d’ajuts Europeus, amb importants ajuts econòmics per
a les empreses que vulguin participar en els diferents programes existents.
Així com el programa del Plan de Integración y Capacidad de Empleo, adreçat a orientar joves amb l’objectiu
de que puguin tenir una formació més qualificada a l’hora de trobar feina, i amb un ajut de 4.950 Euros a les
empreses que els contractin.
Una nova Borsa de Treball, el Club de l’Exportador o un Cafè Cambra amb la participació d’importants
personalitats del món empresarial, seran algunes de les novetats per aquest any.
Sense oblidar-nos que ens hem convertit, per necessitat i demanda de les empreses, amb un agent
d’internacionalització de referència per al territori. Aportem valor mitjançant programes d’acompanyament que
van des de la formació i millora contínua, orientació i logística internacional, fins acabar exportant els nostres
apreciats productes a diferents mercats.
Una nova edició del Premis Cambra, que és celebren bianualment, la Jornada Internet Empresa que arriba a la
vuitena edició, o la ruta de tapes Tortosina “A Tortosa de Tapes” que arribarà a la seva cinquena edició han
estat alguns dels temes presentats.
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