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PIMEC Joves Tarragona es reuneix amb empresaris 
i empresàries joves del territori per abordar els seus 

reptes i inquietuds 
 

La jornada, on han assistit més d’una vintena de joves empresaris i emprenedors, 
ha servit per debatre sobre talent, formació i traves burocràtiques 

 

Tarragona, 3 de febrer de 2023. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, 
i la presidenta de PIMEC Joves Tarragona, Núria Tous, han parlat dels principals 
reptes i inquietuds del teixit empresarial jove del territori en una trobada amb 
més d’una vintena de joves empresaris i emprenedors. Les traves burocràtiques, 
la formació i el talent han estat alguns dels temes que s’hi ha abordat. A l’acte, 
celebrat a al seu de PIMEC Tarragona, també hi ha assistit el president de 
PIMEC Joves, Josep Soto, i la secretaria territorial de la patronal, Gemma 
Gasulla.  

Durant la trobada, la presidenta de PIMEC Joves Tarragona ha fet una valoració 
positiva dels actes i jornades organitzats durant l’any 2022 des de la sectorial 
arreu de la demarcació, posant èmfasi en l’interès que té la patronal en arribar a 
les empreses d’arreu del territori. “Han estat jornades amb una elevada 
participació per part dels joves empresaris i empresàries del territori. 
Concretament, ens han acompanyat gairebé un centenar de joves”, ha 
destacat.  

A més, Tous ha exposat el full de ruta previst per PIMEC Joves Tarragona per a 
l’any 2023. “Més enllà d’organitzar actes i jornades sobre diferents 
temàtiques d’interès per als joves, tenim previst visitar institucions i 
entitats del territori amb l’objectiu de col·laborar per donar veu i fer créixer 
el territori”, ha  afirmat. A més, PIMEC Joves Tarragona continuarà visitant 
empreses del territori per conèixer i donar visibilitat a les inquietuds i els 
reptes del nou empresariat jove. Finalment, ha apuntat un dels reptes més 
ambiciosos d’aquest nou any: “Volem donar a les Terres de l’Ebre la 
representativitat que mereix com a territori fonamental per al 
desenvolupament estratègic de la província”.  

Per part seva, el secretari general de PIMEC ha fet un breu repàs dels eixos 
estratègics del 2023 i ha destacat la importància de la implicació dels joves en el 
progrés del territori i del país. “Una forma d’implicar-se és participant en 
espais d’emprenedoria i on es fomenta l’intercanvi d’opinions entre 
empresaris joves”, ha afirmat Ginesta. En aquest sentit, ha destacat que a 
PIMEC l’activisme empresarial comença amb els més joves. D’altra banda, 
Ginesta ha explicat que “el territori ha de ser un punt de referència fomentant 
el progrés amb projectes com els que aproparà l’acord de pressupostos de 
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la Generalitat de Catalunya del 2023 en els que la patronal 
PIMEC ha participat molt activament”.   
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