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“Invertir en indústria és apostar en llocs 
de feina qualificats i ben remunerats” 

  
 
El Ministeri d’Indústria destinarà més de 455 milions d’euros a empreses innovadores, amb 
eficiència energètica, i a projectes d’internacionalització, entre els quals s’hi troben empreses 
ebrenques. 
 

 

El secretari  general d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, Raül Blanco ha inaugurat el VII Fòrum 
d’Ocupació per a la captació i retenció de joves amb talent a les Terres de l’Ebre, que s’ha portat a terme a la 
Universitat Rovira i Virgili de Tortosa. 

 

  notadepremsa 
                      8 de maig de 2019    
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Durant la seva intervenció ha volgut destacar el compromís d’aquesta institució, i de les més de 50 empreses 
del diversos sectors que han format part d’aquest Fòrum. “Vivim en un món de transformació a nivell econòmic 
i industrial que genera nombrosos reptes de competitivitat i globalització”. A més, ha volgut assenyalar la 
importància de les Petites i Mitjanes Empreses i la seva adaptació dintre aquest entorn de competitivitat i 
creixement empresarial. Sobre el model de desenvolupament econòmic a les Terres de l’Ebre ha fet menció 
a la gran diversitat d’empreses que es troben al territori i que han de ser “un model d’oportunitats per a generar 
ocupació qualificada i ben remunerada”. 

 
 

 
 
 

     
 

Cap a les 13.00 hores, Blanco ha signat el llibre d’honor a la Cambra de Comerç de la capital del Baix Ebre, on 
seguidament s’ha donat pas a la conferència amb representació d'empresaris i polítics del territori. Blanco ha 
destacat la importància “d’aprofitar les oportunitats del territori on la industrialització ha de ser el pilar 
fonamental per al creixement econòmic i l’ocupació laboral”. 

 

 

 

En finalitzar, el secretari general d’Industria, 
acompanyat pels representants del PSC de 
Tortosa, han visitat les instal·lacions de la 
empresa ERCROS S.A. Durant els darrers mesos, 
“aquest centre de producció ha dut a terme 
importants inversions per tal d’ampliar la seva 
capacitat de producció i millorar l’eficiència 
energètica”, segons ho ha explicat Jaume Reig, el 
director de la divisió de química intermèdia 

d’Ercros. 
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Una conferència on s’ha parlat sobre indústria i teixit econòmic a les Terres de l’Ebre. “Les PIME han de ser 
més competitives a nivell internacional”. El Ministeri destinarà més de 455 milions d’euros a empreses 
innovadores, amb eficiència energètica, i a projectes d’internacionalització, entre els quals s’hi troben empreses 
ebrenques. 

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