
 

 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «L’ABANS I EL DESPRÉS DE LA 

CRISI DE 2008 A L’ECONOMIA DE TARRAGONA» 

DIMECRES 5 DE JULIOL DE 2017 

Dimecres 5 de juliol a les 18 hores farem la 

presentació d’un llibre que significa molt per a la 

Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial, ja que és fruit de la nostra 

col·laboració durant deu anys en la creació dels 

informes de conjuntura de les cambres de 

comerç. Poder treballar amb les quatre cambres 

(Reus, Tarragona, Tortosa i Valls) ha estat una 

bona experiència, sobretot perquè aquesta 

col·laboració ha tingut lloc en un territori on, si 

alguna cosa ens manca, és capital cooperatiu 

entre els ciutadans, les persones i les 

institucions. Per això, hem triat un lloc especial 

per a la presentació: el Palau Bofarull de Reus.  

Voldríem que, acompanyat del president de la Diputació de Tarragona, el rector de la URV i els quatre 

presidents de les Cambres de Comerç de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, així com de tots 

nosaltres, participéssiu en aquesta presentació. Es tracta d’un text rigorós que és conscient de la sacsejada 

que ha patit aquest territori, però que mira al futur amb optimisme i sense ignorar que les coses les podem 

fer, entre tots, millor. 

PROGRAMA:  
18.00-18.40 h PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL  

 Josep Poblet i Tous, president de la Diputació de Tarragona 

 Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili 

 Isaac Sanromà Ortega, president de la Cambra de Reus 

 Andreu Suriol Ribé, president de la Cambra de Tarragona 

 José María Chavarría, president de la Cambra de Tortosa 

 Marcel·lí Morera Figuerola, president de la Cambra de Valls 
 

18.40-19.10 h CONFERÈNCIA «QUELCOM MÉS QUE VENTS DE CUA»  

 Antón Costas Comesaña, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona  
 

19.10-19.40 h PRESENTACIÓ DE «L‘ABANS I EL DESPRÉS DE LA CRISI DE 2008 A L’ECONOMIA DE 

TARRAGONA» 

 Joaquim Margalef Llebaria i Daniel Miravet Arnau, autors de la publicació 

 Agustí Segarra Blasco, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial 
 
Lloc: Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona. C/Llovera, 15. Reus 

En finalitzar l’acte, cada assistent rebrà un exemplar del llibre 

Per inscriure’s a l’acte, cal enviar un correu electrònic a innovacio.empresa@urv.cat 
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