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PIMEC Terres de l’Ebre i el grup de professionals Think 
Tank Terres de l’Ebre es reuneixen per crear sinergies 

La presidenta de la patronal a les Terres de l’Ebre, Elisabet Zapater, posa en valor la 
importància de la col·laboració publicoprivada a l’hora d’impulsar mesures beneficioses 
pel territori 

Tortosa, 30 de setembre del 2022. PIMEC Terres de l’Ebre s’ha reunit amb el grup de 
professionals independents Think Tank Terres de l’Ebre per tal de posar en comú els 
respectius punts de vista sobre els reptes de futur del territori i buscar sinergies. Al llarg 
de la reunió, la patronal ha expressat la seva preocupació per l’actual conjuntura 
econòmica i ha posat sobre la taula temes que afecten l’economia en general i que 
també tenen impacte en el territori, com l’augment de preus de l’energia o la morositat.  

Durant la trobada, la presidenta de PIMEC a les Terres de l’Ebre, Elisabet Zapater, ha 
destacat la importància de fomentar la col·laboració publicoprivada per tal de donar 
impuls al territori. A més, ha parlat de la importància de l’atracció i potenciació del 
talent al territori i ha posat de manifest la rellevància d’apostar per empreses que generin 
oportunitats laborals.  

Per la seva part, Think Tank Terres de l’Ebre, que té com a objectiu generar debat i 
impulsar accions que contribueixin a fer que les Terres de l’Ebre esdevinguin una regió 
pròspera, dinàmica i sostenible, ha proposat abordar els desafiaments presents i futurs 
del territori adoptant una agenda compartida. Es tracta d’una metodologia que ja s’ha fet 
servir com a element de transformació en altres territoris, com el Segrià o el Bages, i 
que pretén activar una pluralitat d’actors per donar resposta als reptes del territori, sense 
que siguin imprescindibles grans consensos per avançar cap a la consecució dels 
objectius.  

A més de la presidenta de PIMEC a les Terres de l’Ebre, a la reunió hi han participat el 
vicepresident de la patronal en aquest territori, Victor Brunet, la secretària territorial de 
PIMEC Tarragona, Gemma Gasulla, l’economista Marta Curto, el politòleg Àngel 
Mesado, i l’empresari Joan Estellé.  


