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l’Empresari Tortosí Francesc Faiges serà 
el dissetè president de la Cambra de comerç 

de Tortosa en els pròxims quatre anys 
 

 
La secretaria general del Departament d’Empresa de la Generalitat, Marta Felip, a presidit la 
sessió constitutiva del nou plenari de la Cambra de comerç en presencia de les principals 
autoritats de tot el territori. 
 

 

 
 

  notadepremsa 
               06 de juny de 2019    
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Tortosa, 6 de juny de 2019. L’empresari Tortosí Faiges, presidirà el nou plenari de la Cambra, renovat en un 
setanta per cent, amb 21 empresaris de diferents municipis de les Terres de l’Ebre i que representaran els  
principals sectors productius de la demarcació.  
 
Faiges ha destacat en el seu discurs: 

 
“Desitjaria que tot el plenari  formes part del  meu equip sense cap excepció i que treballarem  plegats sempre 
en clau positiva i constructiva, no tenim d’anar mai més de víctimes, ni lamentar-nos contínuament, som un 
gran territori “que ens ho hem de creure”. Som un territori excepcional i estratègic en un gran potencial, ben 
situat a menys de dues hores de nuclis de població molt importants a nivell estatal, capitals de província tots 
ells, en una gran capacitat d’inversió i consum com son Saragossa, Lleida, Barcelona, el Camp de Tarragona, 
Castelló i Valencia, a la vegada en infraestructures que les nostres empreses estan utilitzant com els Ports de 
Tarragona, Barcelona, Castelló i Valencia, i els aeroports de Barcelona i Valencia, per donar sortida i entrada a 
les nostre mercaderies”.  
 

   
 
Hem de ser capaços de generar les suficients sinergies entre les diferents administracions, entitats, agents 
socials per captar inversió industrial a les Terres de l’Ebre per als diferents polígons d’activitat econòmica de 
tots els municipis, promocionar i comunicar per fer més atractiva la nostra oferta a l’hora de rebre visitants, 
turisme, alumnes per la nostra Universitat Rovira i Virgili, per als diferents centre que impartissin cicles de 
Formació professional tant necessària per cobrir llocs de treball i retindré el talent del nostre joves al territori. 

 
Esperant que en l’aprovació de la futura nova llei de Cambres de Catalunya, la funció publica en defensa del 
interessos generals de les nostres empreses i territori, estigui finançada per continuar treballant i reivindicant 
les nostre necessitats, sempre des de la neutralitat política, com a interlocutor vàlid en les diferents 
administracions. 

 
Som una cambra petita però molt tècnica i ens hem especialitzat en mercats petits, africans i asiàtics, on la 
nostra experiència és vital per l’acompanyament a l’empresa, sempre aprofitant la gran xarxa cameral, les 
oficines de d’ACCIÓ a l’exterior, les oficines comercials de les ambaixades i els consolats. 
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El president sortint José Maria Chavarria després de fer el seu discurs d’acomiadament, recordant bona part de 
totes les accions fetes en el seu mandat, ha agraït l’esforç realitzat per l’equip tècnic de la Cambra “en uns 
anys de difícil gestió”, i ha entregat simbòlicament la clau de la cambra al nou president Francesc Faiges. 

 

 
 
 
Per més informació sobre aquest acte podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut. 

Per la seva banda Felip, ha clausurat l’acte 
desitjant molts èxits al nou equip 
encapçalat pel president Faiges, tot 
recordant als empresaris ebrencs la 
potencialitat i peculiaritat que te aquest 
territori, que tot i no ser una província, te 
les funcionalitats de ser vegueria.  I que la 
Generalitat treballa en la nova Llei de 
Cambres de Comerç de Catalunya, un nou 
marc normatiu que ha de fixar “el rol 
d’aquests ens al país, actualitzant-lo, i 
també preveient el seu finançament en 
tant en quant presten serveis públics”. 
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