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Nota de premsa 
 

PIMEC Tarragona demana que no es paralitzin més 
inversions al territori 

• Quim Sendra demana que, si es confirma la notícia de suspendre el 
projecte BCN World, “es posi sobre la taula una inversió alternativa al 
territori que garanteixi la riquesa, els llocs de treball i la feina per a les 
pimes” 
 

• La patronal confia en què s’arribi a un consens que no posi traves a cap 
projecte d’impacte econòmic positiu per a Tarragona i Catalunya. 

Tarragona, 23 de desembre de 2015.  Davant les notícies que apunten a deixar en 
suspens el pla director urbanístic del projecte BCN World, PIMEC Tarragona lamenta 
que, de confirmar-se, es perdi una inversió al territori que crea riquesa i, sobretot, llocs 
de treball i feina per a les pimes.  

El president de PIMEC Tarragona, Quim Sendra, recorda que “el Parlament de 
Catalunya va aprovar la llei que donava llum verda al complex d’oci i joc BCN World i, 
per tant, si el futur Govern referma aquesta suspensió estarà desobeint la decisió d’un 
ens sobirà com és el Parlament”.  

Quim Sendra demana al proper Executiu català que, si es confirma la notícia, “posi 
sobre la taula una inversió alternativa al territori que garanteixi la riquesa, els llocs de 
treball i la feina per a les pimes. És quelcom fonamental per consolidar la recuperació 
econòmica després de tants anys de recessió, especialment, en una zona que ha estat 
molt castigada per les elevades taxes d’atur”.  

El president de PIMEC Tarragona lamenta que “el territori no pot ser l’ase dels cops, 
que perd inversions cabdals des de Madrid, com el Corredor Mediterrani, i ara des de 
Barcelona”. En aquest sentit, la patronal es mostra preocupada perquè es pugui perdre 
una altra inversió al territori i confia en què s’arribi a un consens que no posi traves a 
cap projecte d’impacte econòmic positiu per a Tarragona i per a Catalunya.  

 


