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PIMEC Terres de l’Ebre presenta la seu de 
l’Oficina Acelera Pyme Rural de Tortosa i de 

Mora d’Ebre 
 

El programa d’ajut, totalment subvencionat pels Fons Next Generation, està 
dirigit a fomentar la digitalització de les pimes i autònoms de municipis de menys 
de 20.000 habitants 

 

Amposta, 31 de gener del 2023. PIMEC Terres de l’Ebre, amb la col·laboració 
d’ARCA i amb el suport de Red.es, ha presentat la seu de l’Oficina Acelera 
Pyme Rural del Baix Ebre a Tortosa i la seu de la Ribera d’Ebre a Mora 
d’Ebre. Cal destacar que a la província de Tarragona hi ha un total d’11 Oficines 
Acelera Pyme, que proporcionen assessorament tecnològic personalitzat a 
les petites i mitjanes empreses i les persones autònomes de municipis rurals de 
menys de 20.000 habitants a partir d’un diagnòstic digital del seu negoci. A través 
de l’OAP es pot accedir també a seminaris sobre TIC, tallers de networking, i 
tota mena d’eines i recursos que afavoreixen la digitalització i la gestió dels 
tràmits vinculats al Kit Digital.  

Les OAP Rural estan totalment subvencionades pels Fons Next 
Generation amb l’objectiu d’aconseguir que la digitalització no suposi un cost 
addicional per a les pimes i autònoms. 

La benvinguda a l’acte de presentació de l’OAP Rural a Tortosa ha estat a càrrec 
de Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, i Joan Caballol, 
president d’Autònoms PIMEC Tarragona i president de PIMEC Comerç Terres 
de l’Ebre. Durant la seva intervenció, Caballol ha destacat la importància de que 
les pimes estiguin al pont de comandament. “Celebrem que s’hagi pogut 
impulsar aquest projecte que afavoreix que les eines arribin a tots aquells 
que representen el sector productiu d’arreu de la província”, ha afirmat.  

Caballol també ha participat en l’acte organitzat a Mora d’Ebre, durant el qual 
ha posat en relleu que “aquest projecte ha de ser una eina per ajudar en el 
desenvolupament de les zones rurals, contribuint a que les empreses 
puguin créixer i crear riquesa i ocupació en aquestes zones”. També ha 
intervingut en la jornada Jesús Alvarez, vicepresident del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, i hi han estat presents Jordi Ciuraneta, president de PIMEC 
Tarragona i impulsor de PIMEC Rural, i Carme Ferrer, diputada delegada 
d’ocupació i emprenedoria de la Diputació de Tarragona. 

En ambdós actes la presentació de l’OAP Rural ha estat a càrrec d’Andreu Bru, 
director de Tecnologia i Innovació de PIMEC. Bru s’ha referit a l’OAP Rural com 
una eina que permet “trencar les barreres de la distància portant serveis 
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tecnològics a les zones allunyades d’àrees 
metropolitanes”. A més, ha explicat que “aquestes 

oficines incentiven el contacte dels empresaris i autònoms amb els serveis 
tecnològics de proximitat”. 

També ha participat als actes de presentació l’assessora tecnològica de l’OAP 
Rural de Tarragona, Olga Lluís, que ha fet una detallada descripció del catàleg 
de serveis de l’oficina. A ambdues jornades hi ha assistit la secretària territorial 
de PIMEC Tarragona, Gemma Gasulla.  
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