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I Fòrum Econòmic Tortosa
Terres de l’Ebre
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, la directora general d’Indústria, Matilde Vilarroya i el
president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José M. Chavarria han inaugurat la primera edició
d’un Fòrum Econòmic que aspira consolidar-se en un futur

Tortosa, 1 de març de 2019 – Sota el lema “Economia amb denominació d’origen” ha arrencat avui el I Fòrum
Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre, amb més d’un centenar de participants, que pretén situar les 4 comarques
de l’Ebre en el mapa de l’èxit empresarial. La benvinguda ha anat a càrrec de les autoritats com Meritxell Roigé,
alcaldessa de Tortosa, José M. Chavarria, president de la Cambra de Comerç de Tortosa i Maria Matilde
Villarroya, directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
L’alcaldessa de Tortosa ha reivindicat el territori com a centre de debat econòmic i ha explicat que aquesta és una
primera edició del Fòrum econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre que “aspirem a repetir, establint un punt de referència i
de trobada per contribuir a que el nostre territori sigui més competitiu i generi oportunitats per les empreses”. A la vegada,
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ha aprofitat per reclamar les infraestructures necessàries per comunicar adientment el territori i ha reivindicat el
projecte del Corredor Mediterrani. Alhora l’alcaldessa ha fet èmfasis en la necessitat de donar sortida i cultivar el talent
del territori amb una aposta educativa de qualitat amb nous cursos universitaris i impulsant la Formació Professional.
Per la seva part, Chavarria ha coincidit amb
l’alcaldessa en la necessitat de millorar les
comunicacions del territori, i ha demanat potenciar el
riu Ebre com a font d’ingressos. Alhora, el president
de la Cambra de Comerç de Tortosa ha demanat que
aquest I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de
l’Ebre serveixi per valorar com cal el territori.

Finalment, la Directora General d’Indústria, Matilde
Vilarroya ha fet èmfasis en el gran potencial de
creixement d’un territori que compta amb un ric teixit
empresarial amb molta capacitat per créixer, una
gran oferta educativa, centres tecnològics i un
important sol industrial. De fet, ha expressat que “ens
trobem immersos en la 4a reclamació industrial i el
nostre creixement ha de ser a través de la industria.
A través del sector industrial podrem fer les
polítiques socials que també ens calen”.

La primera ponència del I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre, centrada en els reptes i oportunitats per les
Terres de l’Ebre, ha anat a càrrec de Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la
URV i Olga Martin, presidenta de la Federació Europea de Ciència i tecnologia dels aliments. Els ponents han
parlat de l’economia de les Terres de l’Ebre en el context actual i sobre el futur de la innovació agroalimentària.
Duro ha explicat que l’èxit i el creixement del territori, dependrà, en gran mesura, de si s’aconsegueix aguantar el nivell
de creixement de població, vetllant alhora per l’excessiu envelliment, i ha ofert una visió optimista i esperançadora
sobre les potencialitats de creixement de les comarques de les Terres de l’Ebre. Duro ha comentat que entre les
fortaleses principals del territori s’hi troba la localització, el potencial del sector primari agroalimentari, la indústria,
l’economia verda i el turisme, entre d’altres.
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D’altra banda, Olga Martin ha fet èmfasis en la importància de la diferenciació per tenir èxit dins en el sector alimentari, i
ha afirmat que “la competitivitat i la diferenciació vindran de la mà de la innovació, que és un tema comú a qualsevol
sector però aporta un valor afegit especial en el sector de l’agroalimentació”. Per altra banda, ha denunciat el greuge
existent de malbaratament alimentari a tot Europa i ha explicat que avui en dia els factors ètics també són determinant
com a elements diferencials que més valoren els consumidors.

José María Gay de Liébana insta a la cohesió entre institucions públiques i
empresaris al I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre
La segona part del I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre, que ha complert aforament al 100% amb 150
participants, ha arrencat amb una conferència sobre la situació econòmica actual a càrrec del doctor en ciències
econòmiques Josep Maria Gay de Liébana, seguida d’una taula rodona amb empresaris locals i una sessió sobre
habilitats directives.
Gay de Liebana ha exposat el context econòmic del present a nivell mundial, que ha definit com a “creixement global
moderat”, fent una repassada de la situació de les principals potències econòmiques i les economies emergents de tots
els continents. S’ha mostrat preocupat per la situació de la zona euro i ha explicat que el principal problema actual és que
el creixement econòmic té un caràcter no inclusiu, que comporta desigualtats de renta, riquesa i oportunitats i aquestes
conseqüències tenen un especial impacte a Espanya.
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L’economista també ha fet èmfasis en les que
ell creu que és la clau de l’èxit d’una economia
creixent i sana: la forta inversió en
investigació, recerca i desenvolupament i
l’aposta per les empreses relacionades amb
les noves tecnologies. Segons Gay de
Liébana, aquest fet es desprèn de la lectura
del ranquing de les empreses amb més
capitalització al mercat bursatil: Amazon,
Microsoft, Apple, etc.
A nivell espanyol, Gay de Liébana ha explicat
que l’economia viu actualment un creixement
sostenible però molt marcat per les incerteses
i turbulències de la situació europea amb
l’amenaça, entre d’altres del Brexit. Tot i això,
l’economista ha expressat preocupació per les
dades de deute públic espanyol i la manca de
reformes que s’haurien d’haber fet: retallar la
despesa pública, reformar i descongestionar
l’administració, reformar el model productiu i
promocionar la nova indústria de les noves
tecnologies.
Gay de Liébana també ha explicat que en els últims anys hi ha hagut una fuga d’empreses de tot el territori espanyol, en
especial, empreses tecnològiques que busquen altres localitzacions on els donin més facilitats per establir-se, com
Portugal. Per altra banda, Gay de Liébana ha afirmat que, segons les dades, el procés no ha tingut impacte en
l’economia catalana.
Pel que fa a les Terres de l’Ebre, Gay de Liébana ha remarcat la necessitat d’una cohesió entre les institucions públiques
i els empresaris per fer del territori un lloc de referència. Segons l’economista les Terres de l’Ebre han de donar facilitat a
les empreses perquè s’implantin al territori i han de saber aprofitar les infraestructures properes com ara l’aeroport de
Reus o de Castelló.
Després de la conferència de Gay de Liébana, al I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre, s’ha celebrat una taula
rodona amb empresaris i emprenedors ebrencs com ara Joel Vicient, director executiu de Captio, Humbert Conti,
fundador i CEO de Kensho sake, Josep Rodrigo, portaveu de SB Hotels & Bike i director de l’Hotel SB Corona Tortosa i
Cinta Pascual, presidenta de l’Associació de Dones empresàries de les Terres de l’Ebre (ADEDE). Els ponents han
presentat els seus projectes respectius, que són mostra d’èxit empresarial del territori, i han debatut sobre alimentació,
turisme, noves tecnologies i emprenedoria en clau femenina.
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L’última xerrada del I Fòrum Econòmic Tortosa - Terres de l’Ebre ha anat a càrrec de Carlos Andreu, conferenciant
d’habilitats directives, que ha parlat de com trobar la motivació per empendre en una sessió interactiva amb els
assistents.
Per acabar, l’Alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé i la presidenta de l’Associació d’Empresaris de les Comarques
de l’Ebre (AECE), María José Fernández, han dut a terme la clausura de la jornada, que ha estat amenitzada per
una actuació de David Espinós Trio, un grup de ball, cant i música tradicional de les Terres de l’Ebre.
Sota el lema “Economia amb denominació d’origen”, el I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre s’ha celebrat
aquest divendres 1 de març al Recinte Modernista Museu de Tortosa amb l’aforament complet de més de 150
assistents.

Els empresaris de les Terres de l’Ebre creuen que la
independència beneficiarà l’economia del territori
El I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre, que s’ha celebrat aquest divendres 1 de març al
Recinte Modernista Museu de Tortosa, ha realitzat un baròmetre d’opinió entre els més de 150 empresaris
participants. El baròmetre s’ha realitzat per via telemàtica, a través de la qual els empresaris assistents han
respost sis preguntes que giraven al voltant de la situació econòmica del país i del territori.
En aquest sentit, el 76% dels empresaris assistents al I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre
creuen que l'economia ha millorat en el darrer any i, en concret, el 78% han opinat que la seva empresa
creixerà o es mantindrà estable a mig termini.
Per altra banda, el 69% dels empresaris de les Terres de l’Ebre afirmen que el seu mercat principal es troba a
Catalunya, i el 52% creu que la indústria agroalimentària és el sector estratègic del territori ebrenc.
Pel que fa al context polític, el 67% dels empresaris de les Terres de l’Ebre creu que la situació política a
Catalunya no té cap incidència en la seva activitat econòmica i, el 59% opina que una Catalunya
independent beneficiarà a l'economia del territori.
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Sota el lema “Economia amb denominació d’origen”, el I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre ha
celebrat una jornada d’èxit que ha complet l’aforament del Recinte Modernista Museu de Tortosa.
L’esdeveniment ha constituït un punt de trobada entre empresaris i representants de les institucions públiques
amb la voluntat de situar les 4 comarques de l’Ebre en el mapa de l’èxit empresarial. Durant tot el matí
s’han celebrat xerrades i taules rodones amb ponents i experts en temàtica empresarial.
En aquest sentit, Juan Antonio Duro, director de la Càtedra Economia Local i Regional de la URV i Olga
Martin, presidenta de la Federació Europea de Ciència i tecnologia dels aliments, han parlat sobre els
reptes i oportunitats del territori ebrenc, fent un repàs de l’economia de les Terres de l’Ebre en el context
actual i el futur de la innovació en el sector de l’agroalimentació.
Per altra banda, Josep Maria Gay de Liébana, doctor en ciències econòmiques, ha fet una repassada de
la situació econòmica actual tant a nivell nacional, internacional i ha respost preguntes del públic sobre la
situació i el futur del territori.
Els empresaris del territori Joel Vicient (Captio), Humbert Conti (Kensho Sake), Josep Rodrigo (SB Hotels)
i Cinta Pascual (ADEDE) han debatut sobre alimentació, turisme, noves tecnologies i emprenedoria en clau
femenina. I, finalment, Carlos Andreu, conferenciant d’habilitats directives, ha dut a terme una xerrada
sobre motivació i emprenedoria.

C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com

