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Incendi a la Ribera d’Ebre 

PIMEC presenta les propostes del ‘Pla 15 per 

l’Impuls del Món Rural’ 

• El Govern de la Generalitat hauria d’invertir en el desplegament 5G, clau 

per a l’àmbit rural 

• El projecte té com a objectiu generar riquesa en l’entorn rural i forestal i 

vol implicar tots els agents 

• La Fundació PIMEC posa a disposició de totes les persones treballadores 

pageses i ramaderes el seu servei emppersona per a tots els afectats de 

l’incendi que ha cremat més de 6.000 hectàrees a la Ribera d’Ebre 

 

Tarragona, 4 de juliol de 2019. PIMEC ha presentat aquest matí a Tarragona les 

propostes del ‘Pla 15 per l’Impuls del Món Rural’, un projecte que té l’objectiu de generar 

riquesa en l’entorn rural i forestal, basat en els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) 2 i 15 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).  

El pla contempla les següents propostes:  

• Ajudes a fons perdut per recuperar l’activitat empresarial malmesa per l’incendi. 

• Promoure i estimular les inversions per poder aplicar els (ODS). 

• Gestionar més eficientment el món rural i els boscos amb la finalitat d’evitar la 

desforestació, la desertització i la despoblació. 

• Garantir la connectivitat 5G i/o fibra a tot el territori. 

• Introduir un plus per a fomentar la repoblació de les comarques rurals en les 

places de funcionaris. 

• Desplegar serveis a la persona que siguin de qualitat per tot el territori rural i 

forestal. 

• Invertir i afavorir els convenis tecnològics entre productors i empresaris per tal 

de fomentar la tecnologia en tots els aspectes productius de la indústria 

agroalimentària. 

• Potenciar la formació dels treballadors respecte a les noves tecnologies i la 

implantació de noves tècniques de producció. 

• Impulsar el consum de productes de proximitat tot promovent un consum 

responsable i sostenible. 

• Implicar tots els actors del món rural en una estratègia de futur que garanteixi un 

nivell de vida i un dia a dia igual que en les zones urbanes, focalitzant 

especialment l’acció sobre els col·lectius de població jove. 

• Invertir i integrar el món rural en el desenvolupament urbanístic del territori tot 

apostant per una visió més d’enginyer i menys d’arquitecte on la veu del que hi 

viu tingui més valor que la del qui ho dissenya des d’un despatx central. 

El president de la sectorial Agroalimentària de PIMEC, David Coll, ha incidit en el fet 

d'actuar perquè els joves tornin al territori, i ha assegurat que “és clau que el Govern 
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desplegui la connectivitat 5G". D’altra banda, ha llançat aquest missatge: "Prou de no 

escoltar, la gent del territori ha de ser escoltada. Es necessiten, entre altres qüestions, 

metges i mestres. S’ha de tenir present que algunes normes d'urbanisme no tenen sentit 

pel món rural". 

La Fundació PIMEC, amb els afectats 

El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha explicat que la Fundació PIMEC ha 

ofert el servei emppersona a totes les persones treballadores de la pagesia o ramaderia 

afectades per l’incendi, a través d’un telèfon que canalitzarà les demandes d’aquelles 

persones empresàries i autònomes en situació de dificultats en la seva activitat. Cañete, 

ha volgut remarcar la implicació i el compromís de l’entitat amb l’Agenda 2030 de l’ONU 

i els ODS, i ha afegit que s’haurien d’articular polítiques per tal d’evitar que es repeteixi 

una situació com la que ha passat. De la mateixa manera, la Fundació PIMEC, en 

col·laboració amb la Fundació Salud y Persona, posa a la disposició d’aquestes 

persones el seu servei d’orientació i suport psicoemocional telefònic gratuït i totalment 

confidencial. 

La jornada, també ha comptat amb la participació del president de PIMEC Tarragona, 

Jordi Ciuraneta, que ha manifestat que "avui estem aquí com a punt de partida pel curt, 

mig i llarg termini en matèria de revitalització del món rural i forestal" i del Pau Ciuraneta, 

que s’ha mostrat com "una persona més en una lluita conjunta per reconstruir el territori 

afectat per l'incendi”. A més, ha lamentat que “la campanya de l'olivera ha quedat 

extingida i costarà molt de regenerar, després d’afegir que “no es pot esperar a tenir un 

pla a finals d'any” i agrair a PIMEC la reacció ràpida que ha tingut. "Ens en sortirem", ha 

conclòs. 

També ha tingut veu a la roda de premsa el president de PIMEC Lleida i de la Cambra 

de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, que ha mencionat que "també els lleidatans hem 

patit les conseqüències de l'incendi amb 1.700 Ha afectades. En aquest sentit, cal actuar 

i millorar l'activitat en el territori". 

L’acte ha aplegat nombrosa representació institucional amb diferents representants 

polítics i econòmics del territori, entre els quals, el president de PIMEC Lleida i president 

de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, el president de PIMEC Baix Camp, 

José María Caballero, la directora del departament de Presidència a les Terres de 

l’Ebre, Maria Rosa Peig, la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura 

Roigé, el president de la Cambra de Reus, Jordi Just, l’alcaldessa de La Palma d’Ebre, 

Marina Rojals, l’alcalde de Bovera, Oscar Acero, el regidor de promoció econòmica de 

Riba Roja d’Ebre, Lluis Busom, el president de la Federació de Cooperatives Agràries 

de Catalunya, Ramon Sarroca.  

 

 

 


