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?L'oportunitat de negocis a l'Àfrica,
eix de la fira IMEX que Tarragona
acull per primer cop
Mig miler de persones de 33 països participaran en el certamen el 14 i 15 de juny

Presentació de la fira IMEX a la Cambra de Tarragona aquest divendres | ACN

La fira de negoci internacional IMEX, que se celebrarà per primer cop a Tarragona entre el 14 i 15
de juny, posarà el focus en el ventall de possibles negocis que ofereixen els països africans. Els
empresaris tenen "grandíssimes oportunitats per invertir en tot tipus de sectors", ha apuntat el
director d'IMEX, Josep Terreros, en l'acte de presentació d'aquesta edició, que se celebrarà per
primer cop al Tinglado número 1 del port tarragoní.
En el certamen hi participaran unes 500 persones, procedents de 33 països diferents i, segons els
organitzadors, ja estan programades unes 300 reunions entre assessors, representants
internacionals i el sector empresarial. A més, comptarà amb 36 conferències i quatre taules
rodones.
D'altra banda, les autoritats portuàries han mostrat certa preocupació per la política d'aranzels
imposada pel govern nord-americà quan el comerç exterior creix a Tarragona. L'any passat, les
exportacions es van xifrar en 8.769 milions d'euros i van marcar un rècord històric amb un 15%
més.
La fira de negoci internacional IMEX- Tarragona, que inclou la 6a edició de l'Impuls Exterior, té
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previstes unes 36 conferències a càrrec d'una cinquantena d'experts i quatre taules rodones que
tractaran la vinculació de les noves tecnologies amb els sectors agroalimentaris, la logística i
l'expansió empresarial al continent africà. De fet, aquest serà un dels punts principals de les jornades.
Segons recull l'Informe de Dades Estadístiques Comerç Exterior elaborat per la Cambra de Comerç,
el pes de l'economia tarragonina al mercat internacional és quatre vegades més elevat respecte
als darrers 20 anys. Les exportacions es van xifrar en 8.769 milions d'euros, el que representa un
15% més respecte al millor any fins llavors.
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