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Nota de premsa

Tortosa acull el I Fòrum Econòmic
Tortosa - Terres de l’Ebre
L’esdeveniment se celebrarà el proper 1 de març de 2019 al Recinte Modernista
del Museu de Tortosa i pretén situar les 4 comarques de l’Ebre en el mapa de l’èxit
empresarial
La Directora General d’Industria Matilde Villarroya i l’alcaldessa de Tortosa Meritxell
Roigé inauguraran i clouran el Fòrum, que comptarà amb la presència de ponents i
conferenciants de renom com Josep Maria Gay de Liebana o Immaculada Riera
Tortosa, 20 de febrer de 2019. – El proper divendres 1 de març, es celebra a Tortosa el I
Fòrum Econòmic de les Terres de l’Ebre. L’esdeveniment tindrà lloc al Recinte Modernista
del Museu de Tortosa i comptarà amb la presència de ponents i conferenciants de renom
experts en diferents àmbits del món econòmic, com Josep Maria Gay de Liebana, doctor
en ciències econòmiques, escriptor, conferenciant i professor de la UB o Immaculada
Riera i Reñé, directora general de la Cambra de Comerç d’Espanya. De la mateixa
manera, diverses autoritats participaran també de l’esdeveniment com ara Maria Matilde
Villarroya Martínez, directora general d’Indústria, Generalitat de Catalunya, que
inaugurarà la jornada i l’alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé que en farà la cloenda.
El I Fòrum Econòmic Tortosa - Terres de l’Ebre vol ser un altaveu nacional i internacional
d’aquells reptes que el món de l’economia i l’empresa es planteja a mig i llarg termini, posant
com a protagonista el territori de les Terres de l’Ebre i la ciutat de Tortosa. Es tracta d’una
trobada empresarial que pretén situar les 4 comarques de l’Ebre en el mapa de l’èxit i el networking
empresarial i reivindicar, alhora, el territori com a motor econòmic del sud de Catalunya. A més, el
Fòrum, amb el lema “Economia amb Denominació d’Origen”, servirà com a punt de trobada
per exhibir el potencial empresarial del territori, així com promocionar els atractius i beneficis
que aquest ofereix a les empreses. En aquest sentit, l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé,
afirma que “hem treballat per tal que l’esdeveniment sigui un èxit, reivindicant així el lideratge
de les Terres de l’Ebre i de la Ciutat de Tortosa davant els reptes econòmics del futur”.
Els reptes que les organitzacions i el món de l’empresa han d’abordar de forma ineludible pels
seus plans de futur constituiran els eixos principals dels debats i les conferències organitzades
en el sí de l’esdeveniment que ens ocupa. Al I Fòrum Econòmic Tortosa - Terres de l’Ebre es
tractaran temàtiques de talent i gestió de persones, d’innovació i transformació digital o de
sostenibilitat, entre d’altres; sempre pivotant en relació amb el context de les Terres de l’Ebre.
Les inscripcions per participar al I Fòrum Econòmic Tortosa – Terres de l’Ebre són
obertes a tothom. L’assistència és gratuïta però cal formalitzar la inscripció a través
del web de l’Ajuntament de Tortosa (www.tortosa.cat) omplint el següent formulari:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-i-forum-economic-de-tortosa-terres-de-lebre-55969443111
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Programa
Tortosa, divendres 1 de març de 2019
Lloc: Recinte Modernista del Museu de Tortosa
9.00 Recepció i recollida d’acreditacions
Acte conduit per Jordi Trilla, periodista
9.30 Inauguració a càrrec de les autoritats
Meritxell Roigé i Pedrola, Alcaldessa de Tortosa.
José M. Chavarria Homedes, president de la Cambra de
Comerç de Tortosa
Maria Matilde Villarroya Martínez, directora general 		
d’Indústria, Generalitat de Catalunya
10.00 Panel d’ innovació i estratègia
Cap on va la innovació agroalimentària a càrrec 		
d’Olga Martin, presidenta de la Federació Europea de
Ciència i tecnologia dels aliments i professora de la UdL.
Com idea la millor estratègia a càrrec d’Inmaculada Riera i
Reñé, directora general de la Cambra de Comerç de Espanya
Moderat per Cristina Salvador. Fundadora de Both
People & Comms. Membre de la Junta del Col·legi Oficial
de Periodistes de Catalunya
11.00 Pausa- esmorzar
11.30 Panel econòmic
La situació econòmica actual a càrrec de Josep Maria
Gay de Liébana, doctor en ciències econòmiques, escriptor,
conferenciant i professor de la UB
L’economia de Les Terres de l’Ebre en el context actual a
càrrec de Juan Antonio Duro, Director Càtedra Economia Local
i Regional de la Universitat Rovira i Virgili
Moderat per Silvia Tejedor, periodista a Radio Ebre - Cadena
SER
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12.30 Taula rodona amb 3 empresaris de la zona
Alimentació, Turisme i noves tecnologies
Joel Vicent, director executiu, Captio
Humbert Conti, fundador i CEO, Kensho sake
Fran López, xef de Villa Retiro
Moderat per Ximó Rambla, periodista al Setmanari l’Ebre
13.30 Troba la motivació per emprendre a càrrec de Carlos
Andreu, conferenciant d’habilitats directives
14.15 Cloenda a càrrec de les autoritats amenitzat un grup
de ball, cant i musica tradicional de les Terres de l’Ebre
Meritxell Roigé i Pedrola, Alcaldessa de Tortosa
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Ponents

Olga Martin

Inmaculada Riera i Reñé

Presidenta de la Federació Europea
de Ciència i tecnologia dels aliments i
catedràtica de Tecnologia d’Aliments de la
Universitat de Lleida. Doctora en Ciències
Químiques és professora de la UdL des de
1992. Les seves investigacions se centren
en el desenvolupament de nous productes
alimentaris segurs i saludables mitjançant
l’aplicació de noves tècniques. La Generalitat
de Catalunya la va distingir l’any 2009 en la
primera convocatòria del Programa ICREA
Acadèmia que reconeix l’excel·lència en
la recerca i la capacitat de lideratge; i el
2018, amb la Medalla Narcís Monturiol,
en reconeixement a la seua contribució al
desenvolupament de la ciència i la tecnologia.

Directora general de la Cambra de Comerç
de Espanya. Llicenciada en Dret per la
Universitat de Barcelona, estudis de postgrau
en Política i Economia Internacional per la
Universitat de Florència, diplomada en Dret
Comparat per la Universitat d’Estrasburg,
PADE per IESE; diploma Forex Internacional
(Assotiation Cambiste Internationale, A.C.I.)
en mercats financers. Ha ocupat llocs directius
a diverses entitats financeres i en el sector
de la consultoria econòmica-financera i
empresarial arreu del món. Docent en matèries
econòmiques i financeres a la Universitat
Bocconi de Milán, ESADE, ICCRI i altres
universitats i institucions. Ha estat diputada al
Congreso de los Diputados en les legislatures
VII, IX i X on va assumir la vicepresidència
segona de la Comissió d’Economia i
Hisenda, la presidència de la Subcomissió
de Privatitzacions, i va ser portaveu d’altres
comissions relacionades amb la Ciència,
Innovació, Indústria i Economia.
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Josep Maria Gay de Liébana

Juan Antonio Duro

Doctor en ciències econòmiques, escriptor
i conferenciant. Pèrit Mercantil per l’Escola
Professional de Comerç de Barcelona i
Professor Mercantil per l’Escola d’Alts Estudis
Mercantils i Escola Universitària d’Estudis
Empresarials de la Universitat de Barcelona.
Diplomat en Ciències Empresarials per
la Universitat de Barcelona, llicenciat en
Administració i Direcció d’Empreses, llicenciat
en Economia i llicenciat en Dret. A més, compta
amb diverses titulacions de l’àmbit econòmicfinancer. Ha estat professor de la Universitat
de Barcelona i ha col·laborat com a professor
en altres institucions universitàries i escoles de
negocis com ESADE, IQS, EAE o la Universitat
Ramon Llull, entre d’altres. L’any 2013 va
ser distingit amb el Premi Economia 2012
concedit per l’Associació de Corresponsals de
Premsa Estrangera a Espanya (ACPE). Autor
de diversos llibres i publicacions, col·labora
amb diversos mitjans de comunicació divulgant
informació econòmica.

Catedràtic al departament d’Economia de
la Universitat Rovira i Virgili i director de
la Càtedra d’Economia Local i Regional
d’aquesta institució, la qual ofereix serveis de
transferència de coneixement en l’àmbit de
l’economia als agents de la demarcació de
Tarragona, amb una especial sensibilitat per
les Terres de l’Ebre. Especialitzat en economia
territorial, turisme i medi ambient, Juan Antonio
Duro és investigador principal del grup de
recerca GRIT, de la Universitat Rovira i Virgili,
dedicat a l’economia aplicada, que realitza
estudis, enfocats sobretot en tres àrees: la
dinàmica industrial, l’economia de la innovació i
l’eficiència, i l’economia del turisme.
És membre del Comitè d’Experts del Laboratori
de Turisme de la Diputació de Barcelona.
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Joel Vicent

Humbert Conti

Fundador i CEO de Captio. Enginyer informàtic
i postgraduat en sistemes informàtics per la
Universitat Rovira i Virgili. Emprenedor nat,
expert en software i estratègia de negoci i
planificació, especialitzat en consultoria per
a la gestió de negocis. L’any 2009 va fundar
Captio, de la qual és director executiu. Captió
és una aplicació que ajuda a les empreses
a centralitzar la gestió de les despeses
relacionades amb viatges d’empresa.

Fundador i CEO Kensho sake. Llicenciat
en ciències ambientals per la Universitat de
Barcelona, postgraduat en Direcció de servei al
client per la UB i Executive Master d’Esade en
Direcció d’Operacions i Innovació. Ha treballat
com a consultor en diferents empreses i l’any
2015 va fundar Kensho Sake, una empresa que
produeix i distribueix sake produït amb arròs
del delta de l’Ebre.
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Fran López

Carlos Andreu

Xef de Villa Retiro. Nascut a l’Aldea al
1983 forma part de la quarta generació de
restauradors de la seva Família. Va estudiar
a l’Escola de Cuina Hofmann de Barcelona i
ha realitzat estudis i stage a Paris amb Alain
Ducasse al Plaza Athénee. L’any 2006 va obrir
l’Hotel Restaurant Villa Retiro i el 2009 va
obtenir la primera Estrella Michelin, amb tan
sols 25 anys, sent un dels cuiners més joves
d’Espanya i del món en obtenir tal distinció.
L’any 2016 i en tan sols sis mesos des de
l’obertura del local a Barcelona, obté una altra
estrella Michelin en el nou Xerta Restaurant,
situat a l’Hotel Ohla Eixample.

Conferenciant d’habilitats directives. Màster
en Direcció i Administració d’Empreses
(MBA) per IESE – Universitat de Navarra.
Prèviament llicenciat en dret per la Universitat
de Saragossa. És professor habitual i visitant
de diferents universitats i escoles de negoci
espanyoles. En la seva trajectòria professional
ha ocupat diferents llocs directius comercials
en empreses de distribució de subministrament
industrial i en una empresa líder en el sector
del vending. Actualment dirigeix la seva
pròpia empresa de consultoria, formació i
desenvolupament. Autor del llibre “Del Ataúd al
Cometa” (ed. Planeta) del que s’ha publicat ja
9 edicions.
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Contacte de premsa i gestió d’entrevistes
Per ampliar informació sobre el I Fòrum Econòmic Tortosa - Terres de l’Ebre o concertar
entrevistes amb algun dels ponents o autoritats que hi participaran, contactar amb:
Roger Rodríguez:
roger.rodriguez@weareboth.com
93 318 26 50 / 639 12 93 54
Judit Cabana:
Judit.cabana@weareboth.com
93 318 26 50 / 609 77 91 45
Ajuntament de Tortosa – departament de premsa:
premsa@tortosa.cat
Més informació i entrades:
www.tortosa.cat
#fòrumtortosa19

Organitza:

Col·labora:
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