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__________________________________________________________________________________ 
 

“El creixement econòmic segueix sent el repte del territori”  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Ferran Bel i Accensi, ha protagonitzat aquest divendres 10 de març un nou Cafè Cambra. Acte que ha estat presentat pel 
president de la Cambra, Francesc Faiges, davant d’una trentena de representants d’empreses del territori i de diversos sectors 
econòmics de les Terres de l’Ebre. 
  

 
 
Els reptes per l’economia a les Terres de l’Ebre, han centrat bona part de la intervenció de Ferran Bel; “uns son comuns a 
la resta de l’economia europea, altres propis del nostre territori”, ha volgut destacar Bel. “Estem fent bé les coses, però el 
nostre repte segueix sent el creixement econòmic, no ens ha de fer por el creixement industrial”.   
 
 
 

  notadepremsa 
          Tortosa, 10 de març de 2023    
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Bel, ha comentat que les empreses necessiten més dimensió internacional: “cal créixer molt més en el mercat 
internacional”, i en aquest sentit, Bel, ha comentat que un Lobby empresarial potent, es fa més determinant en les 
decisions polítiques.  
 
En l’àmbit turístic, potenciar el territori segueix sent un dels reptes; “sense grans massificacions, buscant la sostenibilitat 
ambiental de la nostra zona, preservant el nostre Delta, el riu i apostant per les energies renovables.  
 
Ferran Bel i Accensi, és economista i polític, va ser alcalde de Tortosa i senador per Tarragona, actualment és diputat al 
Congrés dels Diputats. 
 

   
 
Per la seva part el president de la Cambra, Francesc Faiges, va agrair i destacar la tasca realitzada per Bel durant 
aquests anys, sempre amb gran predisposició i treballant per les necessitat del nostre territori. Des de la Cambra 
compartim una de les reflexions de Bel, com és la de tenir un mercat de treball fort quantitativament i qualitativament.  
L’empresariat “no defallirem en l’exigència d’una major inversió pública al territori”, ha afirmat Faiges.    
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El president de la Cambra, ha anunciat que el convidat del proper Cafè Cambra serà el Sr. José Ignacio Prada Poveda, 
director de l’ICEX a Catalunya.  

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