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El president Torra a les cambres catalanes: 
"Compteu amb el suport del Govern"  

  
 
El cap de l’Executiu rep a Palau els nous membres dels plens de les Cambres de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. 
 

 
 
Aquest dilluns 1 de juliol, al Palau de la Generalitat, va tenir lloc la recepció del President de la Generalitat de 
Catalunya, als nous membres del Plens de les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Catalunya. Amb una assistència de més de 400 empreses representades, d’arreu de Catalunya. 
 

  notadepremsa 
                      2 de juliol de 2019    
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El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, va centrar la seva intervenció en la manca 
d’infraestructures i serveis que pateixen les Terres de l’Ebre. “President i Consellera; som un territori singular, 
amb un gran potencial turístic, únic al país amb dos parcs naturals i reconeguts internacionalment per la 
UNESCO com a “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera”. 
 
Som terra d’arròs, cítrics i oli entre molts altres productes de gran qualitat que han contribuït al 
desenvolupament d’una agroindústria referent a tot l’estat, però també volem continuar creixent en altres sector 
industrials com el habitat (moble), packaging, avícola, entre altres. Treballarem per iniciatives comunitàries, 
diverses i innovadores, per a sentir-nos orgullosos de treballar i viure a les Terres de l’Ebre”.  
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El president Torra ha enviat ha demanat a les cambres que recordin a la ciutadania que “l’economia va bé” 
després de sis anys de creixement del econòmic i amb una reducció de l’atur que podria arribar al 10% abans 
de tancar l'any.” Cal que enviem un missatge a la ciutadania que és compatible lluitar pel creixement 
econòmic amb lluitar per la llibertat”, ha afegit. 
  
El president de la Generalitat ha fixat com a objectiu mantenir aquests bon resultats i liderar el creixement 
econòmic així com els reptes de la digitalització. “Si vam liderar la revolució industrial també podem liderar la 
revolució del coneixement. Compteu amb el suport del Govern”, ha afirmat tot afegint que “estarem sempre 
al vostre costat lleials escoltant els vostres suggeriments, advertiments i crítiques”.  
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Per la seva banda, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha recordat que les cambres són 
un prioritat del Govern. Durant l’acte, també hi ha intervingut els presidents de les 13 cambres de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. Prèviament, tots ells s’han reunit amb el president Torra, la 
consellera Chacón i la secretària general del Departament d’Empresa i Coneixement, Marta Felip. 
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