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PIMEC i l’Ajuntament de Tarragona s’alien per fomentar 
l’emprenedoria a Tarragona  

El conseller d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic, Manel Castaño, i el president de 
PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, han signat aquest matí un conveni de col·laboració 
per tal d’impulsar l’emprenedoria a la ciutat. 

Tarragona, 14 de setembre de 2021. El conseller d’Ocupació i Desenvolupament 
Econòmic, Manel Castaño, i el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, han 
signat aquest matí un conveni de col·laboració per tal d’impulsar l’emprenedoria a la 
ciutat. En aquest sentit, Castaño ha destacat que mitjançant l’acord “posem al servei 
de la ciutadania i les empreses unes iniciatives, com la mentoria a través de 
PIMEC, que tindran conseqüències positives en la recuperació econòmica en el 
marc dels objectius de desenvolupament sostenible” . Per la seva banda, Jordi 
Ciuraneta s’ha mostrat satisfet perquè el conveni “estableix un marc que obre la 
possibilitat a diferents col·laboracions per fomentar l’emprenedoria i activar 
l’economia de la ciutat, però també del seu entorn”. 

  
L’acord preveu l’organització conjunta d’unes jornades d’interès empresarial, amb 
l’objectiu de dinamitzar el territori, sumant esforços per donar suport al teixit 
empresarial en el context de dificultats socials i econòmiques generat per l’actual 
situació de pandèmia i el seu impacte negatiu en tot el teixit productiu. També està 
previst el desenvolupament d’activitats de foment i millora de la competitivitat 
empresarial en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).   
  
Aquest conveni també busca generar sinergies entre el teixit empresarial del 
territori i el talent emprenedor local a través d’accions de mentoria i suport a noves 
iniciatives empresarials. En aquest sentit, PIMEC facilitarà mentores i mentors que 
donaran suport a les iniciatives empresarials participants en els programes d’incubació 
i acceleració empresarial que ofereix Tarragona Impulsa. En la mateixa línia, PIMEC 
facilitarà la participació de les persones emprenedores de Tarragona Impulsa en les 
activitats de networking i trobades que es facin en obert que organitzi en els propers 
mesos. Tarragona Impulsa i PIMEC col·laboraran mútuament en la difusió 
d’activitats com informació actualitzada sobre els ajuts i recursos disponibles per 
afrontar les pèrdues econòmiques generades per les mesures de contenció de la 
pandèmia. 
 
També es treballarà conjuntament per identificar empreses que es trobin en 
situacions difícils amb el fi de facilitar serveis i acompanyament per intentar 
mantenir l’activitat de l’empresa, mitjançant fórmules com el relleu familiar per part de 
treballadors o el traspàs. A través de la col·laboració de la Fundació PIMEC i el programa 
EMPPERSONA, PIMEC pot fer l’aportació d’acompanyar emprenedors i empreses 
locals derivades que ho necessitin. Finalment, es treballarà per tal d’identificar 
empresàries i empresaris interessats a invertir en el desenvolupament i creixement 
d’iniciatives emprenedores del territori.   
  
 
  


