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Al 2023 LES TERRES DE L’EBRE SERAN UN
TERRITORI COHESIONAT DIGITALMENT
El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, David Ferrer ha estat el
convidat del Cafè Cambra, celebrat aquest dijous 30 de gener de 2020 a la seu de la Cambra de
Comerç de Tortosa.

Sota el títol: “Les polítiques digitals com element de competitivitat de l’economia” Ferrer, ha explicar davant una
assistència de prop quinze representats d’empreses del nostre territori, quina és la realitat del nostre país en
temes de telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.
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La tecnologia ajuda a les nostres empreses ha ser mes competitives, però caldrà estar més ben preparats per
rebre la tecnologia “quàntica”. La innovació digital ha d’esser el motor de la nostra economia. En aquets
moments seguim treballant en la implantació de la fibra a tot el territori. Som conscients que sense fibra, no hi
ha 5G, i tampoc “indústria 4.0”.
Com a molt tard al 2023 tots els municipis i els principals polígons d’activitat econòmica productiva de les
Terres de l’Ebre podran gaudir de la cobertura digital necessària gràcies la inversió de xarxa pública que la
generalitat any tres any està impulsant al territori.
“La innovació digital, serà el motor d’una nova economia que ja s’està implantant, necessitem que arribin quant
abans, les noves infraestructures tecnològiques necessàries per a que els nostres sectors empresarials no
perdin competitivitat per continuar generant riquesa i evitar el despoblament del nostre territori. Comenta el
President de la Cambra, Francesc Faiges.
Ferrer, també a comentat que nomes un 30% dels nostres joves escullen fer una carrera relacionada en àmbits
digitals o científic-digitals. Aquí tenim un problema. Que enllaçat amb el no saber retenir talent, agreujarà el no
tenir capacitat d’un desenvolupament correcte en aquest àmbit.
“La ciberseguretat comença per un mateix”.
Ferrer, ha utilitzat el terme “cibersaludable”
per intentar conscienciar a la societat, que la
seguretat comença per un mateix.
“Caldria que tothom tingués hàbits més
cibersaludables. Si no saps la procedència
d’un mail o fitxer, no l’obris”.

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