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El projecte “Cambra Ebre Energia”, dissenyat i executat per l’enginyeria Edinor, actuarà sobre les cobertes dels edificis municipals

Finalment, seran un total de tret-
ze ajuntaments del Baix Ebre, Mont-
sià i de la Ribera d’Ebre, els que
participaran en el projecte europeu
impulsat per la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Tortosa, la
Comunitat Energètica Local i Cam-
bra Ebre Energia. Una vegada fina-
litzat el termini de presentació, la
confirmació ha arribat per part de
Tortosa, Amposta, la Ràpita, l’Al-
dea, Freginals, Sant Jaume d’Enve-
ja, Santa Bàrbara, el Perelló, Aldo-
ver, Camarles, Muntells, Rasquera
i la Sénia, que d’esta manera for-
maran part d’un projecte pioner en
tecnologia d’autoconsum i comuni-
tat energètica.

El projecte Cambra Ebre Ener-
gia, dissenyat i executat per l’engin-
yeria Edinor, es realitzarà en el marc
del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliència implementat
per la Unió Europea i mitjançant
pels Next Generation. Com s’ha po-
gut anar coneixent en les últimes
setmanes, el projecte Cambra Ebre
Energia suposarà una acció directa
sobre les cobertes dels edificis mu-
nicipals, amb la finalitat de generar
energia i compartir-la amb els veïns

El president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, Francesc Fai-
ges, ha volgut agrair als alcaldes la
confiança demostrada, “perquè en
un termini molt curt de temps s’han
sumat a la iniciativa i apleguen 13
dels 28 ajuntaments que formen
part de la nostra àrea cameral, i han
estat capaços d’anar junts en un
projecte molt innovador”. L’objectiu
de la Unió Europea és arribar al 45%
del consum elèctric, en este tipus
de tecnologia, mòduls fotovoltaics

en cobertes en edificis i naus, una
transició necessària per a afavorir la
sostenibilitat i el medi ambient. 

Com explica l’alcaldessa de Tor-
tosa, Meritxell Roigé, l’Ajuntament
està treballant des de fa temps per
a potenciar la sostenibilitat al muni-
cipi, “per això vam fer nostres els
Objectius de Desenvolupament Sos-

tenible i ens vam adherir a l’Agenda
2030. Estem impulsant accions
adreçades a reduir la despesa ener-
gètica, la substitució per altres
fonts més respectuoses amb el me-
di ambient i, d’esta manera, contra-
restar la petjada de CO2. Entre al-
tres iniciatives, hem instal·lat pla-
ques solars a escoles del municipi,

com als Reguers, que d’esta mane-
ra té capacitat per a produir l’ener-
gia que consumix, cosa que també
estem aplicant a d’altres escoles de
Tortosa. A la vegada, també estem
incentivant que la ciutadania ins-
tal·le sistemes de producció d’ener-
gia solar oferint bonificacions en
l’IBI; també hem ampliat la flota de
vehicles municipals amb motor
100% elèctric i hem instal·lat nous
carregadors per a vehicles amb ba-
teria recarregable a la via pública”.

La pròxima setmana està pre-
vista la celebració de la primera
assemblea de la Comunitat Ener-
gètica Local (CEL) amb tots els
ajuntaments i socis de la nova co-
munitat per a poder presentar el
projecte Cambra Ebre Energia, el
pròxim 13 de febrer, a la convoca-
tòria de l’IDAE.

La Cambra de Comerç de Torto-
sa, juntament amb l’Ajuntament
d’Amposta, ha posat a disposició de
les empreses del Montsià una dele-
gació de l’Oficina Acelerapyme. Esta
nova oficina serà un nou punt d’a-
tenció personalitzada i d’assessora-
ment per a la transformació digital
de les pimes de les Terres de l’Ebre.

Per a les pimes i autònoms que
ho necessiten serà un espai on es
duran a terme tasques de sensibi-

lització i suport per a optimitzar el
funcionament dels seus negocis.
“D’esta forma, s’afavorix la deman-
da de tecnologies innovadores que
contribuïxen a la millora de la seua
productivitat i a la digitalització del
territori", ens comenta Adrià Mon-
toro, responsable de l’àrea de digi-
talització de l’empresa a la Cambra
de Comerç.

Segons explica Adam Tomàs, al-
calde d’Amposta, uns dels objec-

tius de l’Ajuntament de la capital
del Montsià a l’espai on s’ha ins-
tal·lat la nova oficina Accelerapy-
me, a Lo Sindicat, "és convertir-lo
en l’espai en què empreses i em-
prenedors puguen acudir a rebre
tot l’assessorament i formació que
necessiten. Tenir esta oficina d’as-
sessorament de pimes juntament
amb la Cambra és una gran notí-
cia per a tots”.

La finalitat del Programa Euro-

peu Oficina Acelerapyme és donar
suport a les empreses per a ser
més competitives en els seus pro-
cessos de negoci, producció, pro-
ductes o serveis, utilitzant tecnolo-
gies digitals mitjançant l’impuls de
la incorporació sistemàtica de l’eco-
nomia digital, en concret, de les Tec-

Tretze ajuntaments, dels vint-i-vuit de l’àrea cameral,
formaran part de la Comunitat Energètica Local (CEL)

Obre a Amposta, a l’edifici Lo Sindicat, una
nova oficina  Acelerapyme per a impulsar
la transformació digital al territori 
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nologies de la Informació i la Co-
municació (TIC), en l’activitat habi-
tual i en l’estratègia de les pimes,
micropimes i autònoms, mitjançant
un procés d’acompanyament que
maximitze la productivitat i la com-
petitivitat, tant en l’àmbit nacional
com internacional. 


