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PIMEC Tarragona demana que l’estació intermodal sigui un 

element catalitzador del desenvolupament econòmic territorial 

La patronal trasllada les necessitats de les pimes envers aquest projecte al subdelegat 

del Govern a Tarragona, la delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, i la 

directora dels serveis territorials de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 

de la Generalitat a Tarragona. 

Tarragona, 20 d’abril del 2022. PIMEC Tarragona demana que l’estació intermodal del 

Camp de Tarragona, la construcció de la qual està prevista el pròxim 2026, sigui un 

element catalitzador del desenvolupament de l’activitat econòmica del territori. Al 

llarg d’una reunió institucional, el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta, ha 

traslladat les necessitats i les inquietuds del teixit empresarial local envers aquest 

projecte: “Ha de ser una infraestructura eficient, innovadora i sostenible, que ajudi 

a millorar la competitivitat de les pimes tarragonines”.  

Així mateix, Ciuraneta s’ha mostrat interessat per detalls concrets, com per exemple les 

connexions finals que tindrà aquesta estació amb d’altres infraestructures, tot 

assegurant que “PIMEC Tarragona serà un agent dinamitzador de tot allò que 

suposi una millora pel territori i el seu teixit productiu”, com és el cas d’aquest futur 

projecte acordat pel Ministeri de Transports, la Generalitat de Catalunya i diversos 

alcaldes de la demarcació de Tarragona. “És fonamental que la capacitat de decisió 

sigui també del territori per tal de generar més oportunitats reals i fer més 

competitives les nostres empreses”, ha afegit. 

Al llarg de la trobada hi han participat Joan Sabaté, subdelegat del Govern d’Espanya 

a Tarragona, Teresa Pallarès, delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, i 

Trinitat Castro, directora dels serveis territorials de la Vicepresidència i de Polítiques 

Digitals i Territori de la Generalitat a Tarragona. Per part de la patronal hi ha assistit 

Jordi Ciuraneta, president de PIMEC Tarragona, Pilar Ortega, vocal de la Comissió 

Executiva de PIMEC Tarragona, i Gemma Gasulla, secretària territorial de la patronal 

a la demarcació de Tarragona. 

 


