
                                                                                    Nota de premsa 

PIMEC defensa un impuls i una millora de les infraestructures 
com a element clau per a una economia i una logística fortes i 

competitives 

La patronal considera que Catalunya requereix d’una inversió real executada de 45.333 
milions d’euros per eliminar el dèficit d’infraestructures fins a l’any 2030 i arribar 
aleshores al 19% del pes a l’Estat. 

Demana una planificació i una gestió integrals, complimentant el traspàs de la gestió 
d’infraestructures estratègiques a la Generalitat, com el port, els aeroports i el Consorci 
de la Zona Franca.  

Sant Cugat del Vallès, 19 de maig del 2022. PIMEC ha defensat un impuls i una 
millora de les infraestructures com a element clau per a una economia i una 
logística fortes i competitives. Així ho ha expressat recentment el president de PIMEC 
Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, en una jornada networking organitzada per la 
delegació territorial de la patronal i per la sectorial PIMEC Logística, a la qual hi ha 
assistit més de 80 persones. “Cal activar les millores necessàries a les infraestructures 
del Vallès Occidental, com a comarca líder a nivell industrial i que connecta amb el 
Baix Llobregat i el Vallès Oriental a través de la B-30”, ha declarat després de 
destacar la importància de posar en marxa altres elements claus i estratègics com el 
Corredor Mediterrani. 

En la seva intervenció, Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística - Clúster Logístic de 
Catalunya, ha posat en valor l’aportació de les exportacions al creixement econòmic i, 
en aquest sentit, ha destacat la necessitat d’aprofitar la posició geogràfica 
estratègica de Catalunya, al mig del flux mundial de mercaderies i ha proposat 
mesures per aconseguir més eficiència logística a través d’infraestructures eficaces 
que tinguin en compte la intermodalitat, la sostenibilitat, la innovació i la formació. 
A més, com el sector logístic suposa 28.000 milions del VAB i un 12,7% del PIB, ha 
insistit en el benefici que suposaria potenciar la xarxa viària de connexió del territori 
(manteniment, vies estratègiques, problemes amb els peatges...) i la urgència d’acabar 
amb la congestió de Barcelona i d’impulsar la xarxa ferroviària de Rodalies i 
fomentar l’ús del transport públic en benefici del medi ambient.  

Entre altres qüestions, Ignasi Sayol ha parlat també de la  gestió de la mobilitat de les 
persones treballadores: “Cal potenciar les polítiques park&ride, garantir l’accés als 
polígons industrials mitjançant infraestructures de intermodalitat, i fer un 
seguiment del pla de rodalies del Ministeri de Foment per assegurar el seu 
compliment amb l’objectiu de millorar la seva fiabilitat, capacitat i  seguretat”. D’altra 
banda, sobre la mobilitat de les mercaderies, ha dit que convé “garantir que les 
principals àrees d’activitat econòmica i nodes logístics,  portuaris i aeroportuaris 
estiguin connectats, en coherència amb la conformació del Corredor Mediterrani”. 

Finalment, el president de PIMEC Logística ha fet un seguit de propostes concretes que 
considera fonamentals a mig i llarg termini, com el desenvolupament de nous parcs 
logístics sostenibles d’última generació per donar  resposta als requeriments de la 
indústria catalana, la demanda creixent del comerç  electrònic i l’optimització de les rutes 
de distribució. “Defensem solucionar els colls d’ampolla arreu del territori, una 
gestió integral aeroportuària KM 0, i un pla per aconseguir que l’aeroport 
d’Alguaire sigui l’aeroport de  mercaderies de referència al país”, ha afegit.  



 

Al llarg de la jornada, celebrada a la Masia Can Ametller de Sant Cugat del Vallès, ha 

participat el diputat al Parlament de Catalunya i professor d’Economia a la Universitat 

de Barcelona, Ramon Tremosa. Així mateix, hi han assistit representants de diverses 

entitats i autoritats com el president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamas, el 

president de la Cambra de Sabadell, Ramon Alberich, l’alcaldessa de Badia del Vallès 

i presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació 

de Barcelona, Eva Menor, la regidora de l’Ajuntament de Sabadell, Montse Gonzalez, 

la directora de l’INCASOL, Mercè Conesa, el responsable de Suport a la Innovació i 

Estratègia de Negoci del Port de Barcelona, Joan Carbonell, e president de Sant Cugat 

Empresarial, Jaume Vives, i el president de l’associació de pimes de Sant Cugat, Àngel 

Garcia, entre d’altres. A més, també han estat presents diferents membres de 

l’Executiva de PIMEC i el secretari general de la patronal.  

 

 


