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Reunió institucional del nou delegat territorial del Govern 

de la Generalitat amb el president de la Cambra de Comerç 

_______________________________________ 

 
El nou delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, i el 
president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, s’han reunit per primer cop 
aquest matí amb l’objectiu de continuar establint sinergies de col·laboració entre les dues 
entitats.  
  

 
 

  notadepremsa 
               28 de juny de 2021    
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La delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, esta treballant en un pla d’actuació que presentarà a la propera 
tardor. Salvadó, ha donat a conèixer als representants de la Cambra les diferents accions que estan duent a 
terme. “Al Parc Natural dels Ports, ja estan en marxa diferents obres de millora de camins forestals. El Delta, 
serà una prioritat d’aquest Pla territorial per afrontar la problemàtica del canvi climàtic. També s’abordarà la 
transició energètica, i la reindustrialització, davant el tancament de les centrals nuclears. Projectes 
transformadors que es puguin convertir en palanca de futur pel territori”.  
 
En aquest sentit, Salvadó, considera que les Terres de l’Ebre estan ben posicionades per acollir noves 
activitats econòmiques, captar inversions i aconseguir un bon desenvolupament econòmic: “un objectiu que 
hem d’aconseguir entre tots administració, l’empresariat i la societat civil”. Ha comentat el delegat. 
 
Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç, Francesc Faiges, ha ficat a disposició del delegat i 
del director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, els serveis 
de la Cambra a disposició de empresariat de les Terres de l’Ebre. Coordinar una oficina i secretaria 
d’acompanyament per aconseguir els màxims ajuts en financiació i subvenció dels Netx Generation, captació 
de noves inversions al territori, impulsar projectes d’infraestructures bàsiques com la construcció d’una 
subestació elèctrica al Catalunya Sud, el projecte LogisEbre o la viabilitat de que puguin operar noves 
empreses al Port Industrial d’Alcanar. 
 
Per acabar també ha sorgit la temàtica de la disfunció territorial que pateix l’ens cameral, al ser l’única institució 
de les Terres de l’Ebre, en que el seu àmbit territorial no compren totes les poblacions de les quatre comarques 
Ebrenques. 
 
 

  
 
A la reunió també hi han participat juntament el director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a les 
Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, la responsable de l’oficina de la delegació Sus Martí, el secretari general de la 
Cambra Pau Gisbert i Francesc Minguell, director gerent de la Cambra. 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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