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Les Cambres de Comerç demanen a la
Generalitat, que una de les subseus de l’Agència
del Patrimoni Natural sigui a les Terres de l’Ebre
El passat divendres 3 de juliol Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona i
president del Consell de Cambres de Catalunya, ve fer una visita institucional a la Cambra de
Tortosa, i va visitar alguns actius turístics del Delta.

El passat divendres 3 de juliol Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, i president del
Consell de Cambres de Catalunya. Va presidir una reunió del comitè executiu de la Cambra de Comerç de
Tortosa. Aprofitant una visita que Canadell, ja volia fer en motiu dels episodis produïts pel temporal “Gloria” del
passat mes de gener. Visita que no s’ha pogut d’ur a termes fins ara, degut a l’estat d’alarma i pandèmia que
estem vivint.
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La reunió inicial que va tenir lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa, també va comptar amb la
participació de Meritxell Roigé, alcaldessa i presidenta del patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
La recentment aprovada pel parlament, llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de
Catalunya, va ser un del temes exposats a la reunió. Segons va comentar el president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, Francesc Faiges; “el poder atraure turistes de Barcelona cap a les Terres de l’Ebre, encara
que només sigui per fer una visita d’un dia, ja seria un bon revulsiu pel territori i pel sector turístic i gastronòmic.
Un bon projecte que caldrà treballar-ho conjuntament, institucions i sector privat”.
L’objectiu d’aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya,
tant en l’àmbit continental com en el marí. La finalitat és preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la
geodiversitat i garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris
d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.
L’Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s’adscriurà al departament competent
en matèria de medi ambient. L’agència promourà la participació de les administracions públiques, les entitats
locals i les privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural i treballarà d'acord
amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

“Hem d’aprofitar els actius turístics que ofereixen les Terres de l’Ebre. El turista que arriba a Barcelona, se’ls ha
de poder oferir també visitar algun del actius turístics de les Terres de l’Ebre”. Va afirmar Canadell, en la seva
visita.
Canadell, que ostenta també el càrrec de vicepresident de Fira de Barcelona, fa uns mesos va cedir la
presidència de turisme de Barcelona, a Eduard Torres fundador de la cadena hotelera Grupo Duquesa, amb la
intenció de posar en marxa un projecte de descentralització turística de l’àrea de Barcelona.
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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