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Jordi Ciuraneta: “Necessitem uns pressupostos que dotin 
les zones rurals tarragonines de les inversions i recursos 

necessaris per superar la crisi actual”  

La patronal recull en una trobada virtual els testimonis d’empresaris i empresàries de 
diferents sectors i traslladarà a l’administració pública les seves necessitats i 
preocupacions. 

El president de PIMEC Tarragona i el secretari general de PIMEC han animat als 
empresaris a que facin arribar a la patronal propostes conjuntes d’inversió, que les 
enviarà als responsables de la gestió dels fons europeus dins els Governs espanyol i 
català. 

Tarragona, 29 de gener de 2021. “Necessitem uns pressupostos que dotin les zones 
rurals tarragonines de les inversions i recursos necessaris per superar la crisi actual”. 
Així ho ha dit Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona, durant una trobada digital 
amb l’empresariat del territori sota el títol “Trobada de seguiment del Pla 2/15 Impuls al 
món rural”, on ha alertat que les pimes i els autònoms del territori continuen patint els 
efectes del temporal Glòria damunt de les del darrer temporal Filomena i, a més a més, 
han de fer front a les conseqüències de la crisi de la covid-19. La trobada tenia com a 
objectiu fer un balanç de la situació actual, tot proposant mesures concretes d’actuació, 
i recollir tots els testimonis en un document que serà enviat a les diferents 
Administracions per tal de trobar solucions i poder revertir aquesta situació. 

El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha destacat l’impuls del món rural com 
un repte d’una importància cabdal per a la patronal, del qual PIMEC està fent un 
seguiment. En aquest sentit, ha assenyalat la digitalització com “una oportunitat per a 
elevar el nivell de competitivitat dels diferents sectors que conformen el teixit empresarial 
tarragoní”. A més d’això, Cañete també ha donat resposta a les inquietuds manifestades 
per l’empresariat vers els fons europeus, i ha explicat que l’entitat està ajudant les 
empreses a presentar projectes individuals i col·lectius. 
 
Per part seva, el president de PIMEC Terres de l’Ebre, Santi Roselló, ha reivindicat la 
urgència de posar en marxa inversions per millorar  les infraestructures i les 
telecomunicacions, alhora que ha assenyalat que cal més voluntat política vers el 
territori per “augmentar la competitivitat del teixit empresarial”. El president de PIMEC 
Baix Camp, Jose Maria Caballero, ha coincidit en afirmar que “s’han de prendre 
mesures urgents per tal de no malmetre ni afectar més les empreses“. 
 
La secretària territorial de PIMEC Tarragona, Gemma Gasulla, ha estat l’encarregada 

de moderar les intervencions dels representants de l’empresariat: Marta Domènech, 

Priorat Enoturisme; Pilar Ortega, Federació Empresarial l’Autotransport de Tarragona; 

Rafa Sánchez, Taula del Consens pel Delta; Marcel Matamoros, Cambra Arrossera del 

Montsià; Eva Bertomeu, Comunitat de Regants; Mario Vizcarro, Federació Nacional 

Catalana de Confraries de Pescadors; i Joan Sucarrats, d'Infosa. 


