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La consellera Àngels Chacón visita PIMEC 

Terres de l’Ebre-Amposta 

La consellera ha afirmat que “PIMEC va ser l’única patronal que va defensar 

l’economia catalana durant el 155” 

 

Divendres 13 de desembre de 2019. La consellera d’Empresa i Ocupació, Àngels 

Chacón, ha assistit aquest matí a una reunió a Amposta amb el president de PIMEC 

Terres de l’Ebre-Amposta, Santi Roselló, i el president de PIMEC Tarragona, Jordi 

Ciuraneta. L’expedició del Govern de la Generalitat ha arribat poc abans de les 12 h a 

Amposta i, després d’un breu recorregut per les instal·lacions de PIMEC a la ciutat, ha 

començat la reunió. 

 

En la trobada s’han abordat, d’una banda, temes transversals com: 

-La implantació de la fibra òptica a totes les capitals de comarca, després de l’anunci del 

Govern d’ampliar el pressupost per a aquest objectiu. 

-El Pla 2/15 per a l’Impuls del Món Rural, que té la finalitat de generar riquesa en l’entorn 

rural i forestal. 

-Els efectes del canvi climàtic a Catalunya, a partir de l’informe presentat per PIMEC a 

l’octubre sobre aquest tema. 

 

I altres temes més locals com: 

-La situació del sector dels cítrics i les oliveres. 

-El turisme sostenible al delta de l’Ebre, des de la perspectiva de millorar la productivitat 

per al manteniment sostenible de la zona. 

 

Durant la reunió, el president de Terres de l’Ebre-Amposta, Santi Roselló, ha remarcat 

la voluntat de PIMEC d’“estar sempre al costat de les pimes del territori i de lluitar perquè 

disposin d’unes bones infraestructures i unes bones vies de comunicació.” En aquest 

sentit, ha reivindicat la necessitat de “finalitzar el tram de l’A-7 que passa per les Terres 

de l’Ebre per millorar la comunicació de Catalunya amb la Comunitat Valenciana”. D’altra 

banda, ha assenyalat la importància d’“invertir en tecnologia 5G, més enllà de la fibra 

òptica, ja que aquesta nova tecnologia té molt més de futur” i de “potenciar l’ecoturisme 

al delta de l’Ebre perquè les visites siguin respectuoses amb l’entorn”. 

Per la seva banda, el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha mostrat el 

seu compromís amb el programa Catalunya País Viu, que té l’objectiu de dinamitzar 
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algunes comarques de zones rurals afectades per problemes econòmics, envelliment o 

despoblació. Així, ha expressat que PIMEC vol i ha d’“assistir a totes les reunions que 

es facin sobre aquesta qüestió”, també en referència al Pla 2/15 per a l’Impuls del Món 

Rural. A més a més, ha destacat “la falta de mà d’obra” que hi ha a les comarques 

tarragonines en comparació amb Barcelona, un problema que s’ha de solucionar a partir 

de la formació”, i per això ha remarcat el seu suport a la formació professional (FP). 

Per part del Govern, la consellera d’Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, ha dit que 

“PIMEC va ser l’única patronal que va defensar l’economia catalana durant l’aplicació 

de l’article 155 per part del govern espanyol, i per això sempre els estaré agraïda”. En 

aquesta línia, s’ha mostrat molt oberta a treballar en les propostes que han presentat 

PIMEC i ha assegurat que des de la conselleria “donaran suport en el que calgui”. 

 


