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_______________________________________ 

 

La Reserva de la Biosfera de les Terres  
de l’Ebre un projecte de país 

_______________________________________ 

 

El Molt Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, va encapçalar el passat divendres 13 de maig a La Ràpita, l’acte d’impuls de la Reserva de la Biosfera de les 
Terres de l’Ebre. 

 

  

  notadepremsa 
               16 de maig de 2022    
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El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va encapçalar l’acte d’impuls de la Reserva de la Biosfera de les Terres de 
l’Ebre, a la Ràpita, on va destacar que “és imperatiu i urgent preservar la riquesa paisatgística, la representativitat 
dels ecosistemes mediterranis i el model de conservació de la biodiversitat” de les Terres de l’Ebre. D’aquesta 
manera, va explicar, “assegurem el progrés de les persones que teniu el privilegi de ser de les Terres de l’Ebre”. 

Després d’haver estat reconegudes per la UNESCO Reserva de la Biosfera l’any 2013, el president de la Generalitat va 
reafirmar el compromís del Govern per fer d’aquest segell una senyal d’identitat i de reconeixement internacional. En 
aquest sentit, Aragonès va estendre la mà per fer que “la preservació del medi natural sempre sigui amb 
cogovernança, tenint present no només que cal protegir i preservar aquest patrimoni”, garantint la capil·laritat dels 
serveis al conjunt del territori “aportant-hi recerca, innovació, i aportant la investigació científica en els reptes de la 
lluita contra el canvi climàtic”. 

A l’acte, també hi va participat l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, el president del Consorci de Polítiques Ambientals 
de les Terres de l’Ebre, Xavier Faura, i el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, entre altres autoritats 
i representants del teixit empresarial de les terres de l’Ebre. 

 

Per la seva banda, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va explicar que el proper dimarts 
presentarà l’Estratègia Delta en seu parlamentària. “Una estratègia, amb accions a curt, mitjà i llarg termini, que 
esdevé un model de cohesió”, va posat de relleu, destacant que l’objectiu és “evitar la regressió del Delta i cercar 
una via integradora de desenvolupament i gestió del territori que faci compatible la conservació de la seva 
diversitat i les activitats productives”. 

 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  

El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, 

Francesc Faiges, acompanyat de Jordi Zaragoza 

membre del comitè executiu de la Cambra i del 
gerent, Francesc Minguell, va tenir un intercanvi 
d’impressions amb Aragonès referent al compromís 
adquirit per la Cambra, va comentar Faiges; “i que 
hem mantingut des dels seus inicis referent a tots els 
temes relacionats amb a la Reserva de la Biosfera de 
les Terres de l’Ebre, en benefici sobre tot, de les 
empreses acreditades i principals productors del 
nostre territori per ficar en valor els productes 
autòctons de proximitat i amb l’objectiu també de 
poder aconseguir arribar a nous mercats”.  
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