notadepremsa
13 de desembre de 2019

Com més consensuats siguin els projectes de
territori, més fàcil serà fer arribar el nostre suport
La Consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Àngels Chacón,
acompanyada de l’Alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé, de la Directora General d’Industria
Matilde Villarroya, Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre Xavier Pallarés i de la Directora de
Serveis Territorials d’Empresa Mercè Miralles, ens va reunir el passat mes de desembre amb
empresaris i empresàries de diferents sectors empresarials, i membres del ple de la Cambra de
Comerç de Comerç de Tortosa.

“Amb la directora d’indústria Matilde Villarroya, responsables d’ACC10 i la resta d’equip de la Conselleria,
estem fent tot el possible per atreure inversió industrial a les Terres de l’Ebre, per crear ocupació i retindré
talent. Que els projectes de territori estiguin el més consensuats possible, facilita la nostra tasca”, comenta la
Consellera Àngels Chacón.
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Durant la reunió es va parlar principalment del reequilibri territorial de Catalunya envers les terres de l’Ebre, la
necessitat d’incloure als pressupostos de la Generalitat les inversions necessàries per l’execució de les
infraestructures bàsiques del territori per la millora de la competitivitat de les nostres empreses, del paper de la
universitat en la nova economia basada amb el coneixement, i les polítiques digitals i tecnològiques.
Abans d’acabar i signar al llibre d’honor de la
Cambra de Comerç, el President Francesc
Faiges li va comentar que; “a les Terres de
l’Ebre, no volem ser el sud del sud, tenim que
aconseguir ser el centre econòmic-estratègic,
punt de trobada entres les tres comunitats
autònomes, equidistant entre els tres nuclis
de gran població com som Barcelona,
València i Saragossa. I ser capaços entre tots
els agents sòcio-econòmics, de cohesionar i
fer créixer el nostre territori”.

Al finalitzar, la consellera va mantenir reunions amb empresaris/es representants de diferents sectors
industrials com l’avícola, el Packaging, l’hàbitat, la construcció i l’agroalimentari.
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