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La Cambra de Comerç de Tortosa fa una crida a les 
empreses del territori per sumar accions solidàries 

  
 
Algunes de les principals empreses de diferents sectors empresarials han efectuat, durant aquest 
període de crisi sanitària produïda pel covid-19, donacions al banc d’aliments de Càritas i la Creu 
Roja, com l’empresa oleícola F.Faiges, les respectives Càmeres Arrosseres del Montsià i Baix 
Ebre, així com donacions econòmiques per part de l’empresa de construcció Servidel SL a la 
Fundació Doctor Ferran, dedicada a la investigació mèdica.  
 

 

 

  notadepremsa 
               30 d’abril de 2020    

 

Recentment  també l’empresa membre 

de la Cambra de comerç, Liquidation 

World SL. ubicada a Amposta, ha 

efectuat  una donació de 5.000 

mascaretes a diferents centres de les 

Terres de l’Ebre, la principal a la 

Regió Sanitaria Terres de l’Ebre 

entregades a la mateixa Directora Mar 

Lleixa , per part de Olaf Valldeperez 

Gerent de l’empresa. I també a la 

Cambra de Comerç, representada pel 

nostre gerent Francesc Minguell. 
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Des del passat divendres 24 d’abril, el mateix gerent de l’empresa Liquidation World, Olaf Valldeperez, ha fet 
entrega de les mascaretes. l’Hospital de la Santa Creu i el serveis municipals de l’Ajuntament de Tortosa 
representats pel l’alcaldessa Meritxell Roigé i el tinent d’alcalde Fernando Saporta, han rebut una donació de 
2.100 mascaretes.  
 
l’Ajuntament d’Amposta representat pel seu alcalde Adam Tomàs i la regidora de Serveis Socials i Salut, 
Susanna Sancho, l’Ajuntament de l’Aldea representat pel seu alcalde Xavier Royo o el cos d’Agents Rurals han 
rebut mascaretes.  
 

  
 
 
Liquidation World SL. empresa ubicada a Amposta, i amb més de 12 anys de trajectòria, dedica la seva 
activitat a la venda de maquinària industrial, de construcció y equips de emmagatzemen nous i d’ocasió per a 
tota espanya i a nivell internacional.    
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L’empresa oleícola Grup F.Faiges va col·laborar amb una donació d'oli d'oliva a l' Ajuntament de Tortosa, 
Serveis Socials i Càritas, juntament amb el regidor de serveis Domingo Tomàs, el director executiu Francisco 
Faiges Borras i la consellera delegada Rita Faiges Borràs. 
 

 
 

 

Servidel SL, empresa de construcció va fer una donació econòmica a la Fundació Doctor Ferran, dedicada a la 
investigació mèdica.  
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Les empreses del territori que puguin estar interessades en aquets tipus d’accions solidaries, podem adreçar-
se a la Cambra de Comerç de tortosa@cambratortosa.com.  
 
 

 
 
#QueCapEmpresaTanqui és l’objectiu en el que ja fa unes setmanes, estem treballant des de la Cambra de 
Comerç. Per a mes informació www.cambratortosa.com 
 
 
Per més informació sobre aquesta acció podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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