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A les darreres Jornades entre Lleida i Tarragona, el desembre passat, va quedar palès
que necessitem més cooperació entre
ambdós territoris. Parlar de turisme, de despoblament o d'una indústria agroalimentària
potent, és referir-se a eixos que identifiquen
tant Tarragona com Lleida indistintament.
Doncs posem fil a l'agulla i generem iniciatives perquè aquests eixos tan importants
s'enforteixin. Si tenim en compte del Port de
Tarragona i la millora d’infraestructures per
la connexió d'ambdós territoris, aquest interès comú encara serà més gran: el nou túnel
del coll de Lilla permetrà augmentar un 50%
la freqüència de transport de mercaderies
entre Lleida i Tarragona.

Les Jornades
DAFO pretenen
ser un punt de
trobada per
explorar els punts
en comú
A l’anterior Jornada va quedar clar que cal
una aposta decidida per la digitalització i
posar el focus en la millora de la comunicació, sobretot a les zones rurals, per evitar el
despoblament que pateixen moltes comarques. I una altra qüestió no menys rellevant és la cultura, en relació a la qual es va
assenyalar que caldria estudiar la possibilitat de vehicular un projecte comú per potenciar-ne l'intercanvi, ja que tant Tarragona
com Lleida compten amb un patrimoni
cultural de primer nivell.
La potència de la indústria agroalimentària
va ser un altre aspecte en el qual es va insis-

tir, en el sentit que si som capaços de generar un hub agroalimentari entre Lleida i Tarragona, podem esdevenir un referent a nivell
europeu. I això són paraules majors.
Especialment rellevant va ser que ambdós
alcaldes varen comprometre’s, amb el que
podria ser denominat com a “pacte del coll
de Lilla”, a tenir una relació més fluida i augmentar la cooperació entre ambdues capitals per tal d’avançar en les línies que s’estaven dibuixant durant la Jornada DAFO.
Totes les reflexions i conclusions de la primera Jornada DAFO Lleida-Tarragona auguren que el proper 1 de juny, al Palau de
Congressos de Tarragona, tant el nivell dels
participants com dels continguts donaran
nova llum i perspectiva a les nostres terres.
Es tractaran temes com la tecnologia, les infraestructures, el turisme o el futur del sector
industrial i el seu impacte sobre els municipis. Amb ells tanquem el cercle de prospectiva de nexes d'unió entre Lleida i Tarragona i
obrim la porta al sorgiment de noves iniciatives d’enfortiment econòmic i social.
Això és el que pretenen les Jornades DAFO:
ser un punt de trobada per explorar els
punts en comú i treure conclusions possibles
i reals, fortaleses i necessitats, per millorar
l'economia de les persones. Aportar el nostre
gra de sorra per tal que tant Lleida com Tarragona millorin les seves realitats i augmentin el protagonisme, dins d'un entorn molt
competitiu que sovint és poc compatible
amb el manteniment de les essències i l'autenticitat de cada un dels pobles i racons. I
això és un patrimoni que no s'ha de perdre.
T'esperem el dia 1 de juny a les Jornades
DAFO a Tarragona. Segur que en sortiràs amb
reflexions i visions renovades per fer front
als nous reptes que vénen.

Per una societat més pròspera
Carles Puig de Travy / Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya
El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
dona suport una vegada més a les Jornades
DAFO que tindran lloc l’1 de juny al Palau de
Congressos de Tarragona amb l’objectiu de
descobrir nous camins i sinergies entre Tarragona i Lleida, aprofitant les oportunitats i el
talent que poden oferir els dos territoris.
El passat mes de desembre ja vàrem ser a
Lleida en la darrera edició d’aquestes jornades, que aleshores es van centrar en l’impuls de la innovació i l'emprenedoria sostenibles
Aquesta vegada tindran com a eixos centrals
el turisme i d’altres sectors estratègics per a
l'economia de les persones. Tot plegat posant
l’accent en el pool industrial de Tarragona i la
seva zona portuària i d’infraestructures. Un
territori de gran potencial com acaba de posar de manifest l’aposta del fabricant de components de bateries coreà ILJIN Materials per
Mont-roig del Camp, on obrirà una fàbrica

que donarà feina a 500 persones.
Al CEC representem més de 7.800 professionals i 1.500 societats i despatxos vinculats a
les diferents vessants de l’economia i l’empresa a tot el territori. A les nostres seus de
Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona organitzem activitats i prestem serveis, configurantnos com un centre de formació i actualització
professional i com un fòrum d'opinió obert a
la societat en general.
En un context on Catalunya ha de fer front a
reptes tan importants com la transició digital,
la sostenibilitat i la cohesió social, al CEC
creiem que els i les economistes han de tenir
un paper proactiu i rellevant en el procés de
construcció d’una societat més pròspera. Per
això aplaudim la iniciativa de les Jornades
DAFO, que aposten edició rere edició per explorar les oportunitats de negoci que ofereix
la relació entre Tarragona i Lleida.
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El programa ‘Reempresa’ de la
Diputació de Lleida salva 49
llocs de treball facilitant la
continuïtat de 27 empreses

Paeria i Port,
units en l’impuls
del futur polígon
de Torreblanca
com a port sec
L'Ajuntament de Lleida i l'Autoritat Portuària de Tarragona
treballaran plegats pel desenvolupament de la terminal ferroviària de mercaderies del futur polígon de Torreblanca
Quatre Pilans, com un projecte
estratègic per a totes dues institucions i per a l'economia del
conjunt de les Terres de Lleida.
Així ho van acordar el 12 de
maig en una trobada a la capital tarragonina el primer tinent
d'alcalde i regidor d'Urbanisme
de la Paeria, Toni Postius, i el
president del Port, Josep Maria
Cruset.
Postius explicà la planificació
prevista, que preveu una terminal ferroviària de 750 m de

longitud, ampliable fins a
1.500 metres, i va destacar que
comptaria amb capacitat suficient per convertir-se en un
port sec de càrrega i descàrrega de mercaderies que complementés el port de Tarragona, millorant així la capacitat
d'exportació i importació per
via marítima de les empreses
de Lleida.
Postius va remarcar que “Torreblanca-Quatre Pilans té un
gran valor afegit, com és l’estació ferroviària intermodal prevista. Totes les parts coincidim
en potenciar el transport ferroviari i l’estació del nostre polígon permetrà Lleida ser un
centre d’entrada i sortida de
mercaderies a escala continen-

tal". I va afegir que "les dues
parts hem coincidit en el fet
que aquest ha de ser un projecte estratègic per impulsar
les empreses del nostre territori i que encaixa perfectament amb el pla de treball i
creixement del Port de Tarragona. Hi ha plena sintonia i hi
continuarem treballant”.
En la reunió, hi van participar
el secretari general de la Cambra de Comerç de Lleida, Josep
Ramon París, i Joan Ramon Albareda, membre de la junta directiva de la patronal del sector dels farratges Asfac, ja que
totes dues entitats estan molt
interessades en el potencial
d'aquest projecte per impulsar
l'activitat econòmica.

El 12 de maig es van presentar els resultats del programa
‘Reempresa’ al territori el
2021, fruit del conveni de
col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Lleida i el
Centre de Reempresa de Catalunya, amb el qual es vol
seguir treballant de forma
conjunta per enfortir i salvaguardar el patrimoni empresarial de les terres de Lleida.
El president de la Cecot i del
Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, va posar sobre la taula els resultats obtinguts en aquest
2021, que sumen la transmissió de 27 casos d’èxit, amb

Els casos d’èxit
faciliten
renovar l’acord
una inversió induïda de més
de 500.000 € i 49 llocs de
treball directes salvats. Un
programa que ha generat
l’atenció, anàlisi i publicació
de 42 ofertes de cessió i
acompanyament a 54 persones reemprenedores.
El president de la Diputació
de Lleida, Joan Talarn, va explicar que l’objectiu de la
col·laboració és donar suport

a les polítiques locals de
creació, consolidació i creixement de les empreses per tal
de garantir amb aquest servei la continuïtat de les
pimes del territori, un instrument més per garantir la
fixació de la població al
nostre territori. “Renovem el
conveni perquè els vostres
casos d’èxit són la prova que
és necessari mantenir-lo, perquè els vostres èxits són
nous grans de sorra a sumar
en aquest compromís col·lectiu de fer arrelar les persones
al territori, ja que sense feina
ningú es queda allà on li
agrada viure”, ha afegit Talarn.
El diputat i vicepresident del
Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert va assenyalat que “per a fer arrelar
les persones al territori el
primer esforç l’hem de fer les
administracions locals, les
que millor que ningú coneixem quines són les veritables potencialitats que tenim, quina és la nostra força
quan treballem plegats”, però
que “cal la implicació del
conglomerat associatiu empresarial, el que millor coneix
quines són les veritables potencialitats i necessitats
d’emprenedors i empreses de
diferents dimensions”.
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El turisme sostenible
i de proximitat, una
oportunitat per a la
recuperació
econòmica i social
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Lleida, ens ofereix en aquest sentit una finestra
d’oportunitats.
És moment d’apostar per fomentar encara més la
relació econòmica i social entre grans àrees territorials com les nostres i, sense dubte, el turisme
és un eix estratègic d’aquestes relacions. Les jornades DAFO són un bon escenari per posar damunt la taula aquestes oportunitats que se’ns
presenten i celebrem que un dels eixos principals
del seu programa se centri en el turisme com a
sector estratègic .

Estem immersos plenament en l’etapa de la represa de la normalitat, deixant poc a poc enrere
la cruesa de la pandèmia i l’impacte que ha suposat a diferents nivells. Aquesta nova etapa ens
obliga com a administracions públiques a impulsar aquesta recuperació en tots els àmbits en els
que tenim marge d’actuació.

L'aposta pel turisme sostenible i de proximitat es
manifesta clarament com el camí a seguir. La covid ens ha ensenyat a valorar molt més el que tenim a prop de casa i són molts els que han descobert per primer cop les meravelles que amaguen
ciutats com Tarragona i el seu voltant. Els seus
espais naturals, la gastronomia I el món del vi, la
riquesa patrimonial que inunda els diferents racons de la ciutat i el territori, les activitats que
omplen de vida els seus caps de setmana... volem
que tots aquests atractius siguin motor d‘atracció
cap a casa nostra.

Un clar indicador d’aquesta recuperació que
anem assolint poca a poc però de manera ferma, és la reactivació dels fluxos turístics. El sector turístic és un dels sectors econòmics més
dinàmics i que més ocupació generen, i també ha
estat un dels que ha patit més l’impacte de la
pandèmia. Per aquest motiu, és imprescindible
generar sinergies entre territoris, i l‘eix Tarragona-

Les jornades DAFO ens permetran també explorar
nexes d'unió entre altres sectors estratègics per
l’economia d’ambdós territoris, com les infraestructures i el futur del sector industrial. Benvingut sigui l’intercanvi de visions i idees entre els
diferents actors de Tarragona i Lleida. Us esperem
el proper 1 de juny al Palau de Congressos de Tarragona!

Pau Ricomà i Vallhonrat / Alcalde de Tarragona

100 quilòmetres de proximitat
Miquel Pueyo i Paris / Alcalde de Lleida
La distància entre Lleida i Tarragona és d’uns 100 quilòmetres per carretera i
de poc més de 75 en línia recta. Son dues ciutats i dos territoris que es troben
cada dia més ben connectats per terra, tant en ferrocarril com per carretera:
l’AVE i la recent gratuïtat de l’autopista han generat un major volum de trànsit
i, per tant, de comunicació.
Les bones infraestructures mouen persones, però també són el garant per
moure mercaderies, per moure l’economia. Per als empresaris lleidatans el Port
de Tarragona és un punt excel·lent per a exportar o importar productes. El millor que tenim i el que més a l’abast està.
Aquest veïnatge històric i econòmic té, però, encara molt recorregut. Les Administracions hem de prendre nota de les reivindicacions empresarials i enarborar l’estendard per potenciar encara més -molt més- aquests lligams.
Per això, jornades com el DAFO són cabdals per tal de compartir propostes i
esperonar aquest nexe entre els generadors d’ocupació. Aquestes trobades esdevenen un torrent d’idees i, en conseqüència, d’oportunitats; són portes que
s’obren per facilitar que el món continuï girant i encara ho faci molt més millor
que ara.
Entre Lleida i Tarragona, entre Tarragona i Lleida, ja hi ha fluïdesa, però és la
nostra obligació que aquest flux d’interconnexió creixi dia rere dia, sobretot
quan l’un és a la vora de l’altre i quan compartir tota una sèrie d’afinitats comunes. Per això, quan parlem de la distància entre Lleida i Tarragona per ser
més precisos hem de parlar de 100 quilòmetres de proximitat.
Ens retrobem l’1 de juny a Tarragona. Bona jornada!

1 JUNY 2022
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Noemí Llauradó i Sans / Presidenta de la Diputació de Tarragona

Sumem esforços
La suma d’esforços fa més fàcil l’assoliment dels projectes. Amb aquest esperit, les Jornades DAFO ens conviden a reflexionar a l’entorn d’iniciatives econòmiques i socials
conjuntes en benefici de les nostres demarcacions i del conjunt del país, alhora que ens
aporten elements de debat, noves visions i estratègies que ens poden ser de gran utilitat
per al futur.
Després de la jornada celebrada el desembre a Lleida, la nostra demarcació acull una
nova sessió en què tots dos territoris continuarem compartint experiències i iniciatives
en el vessant empresarial, en aquesta ocasió amb la vista posada en el turisme. Aquest
és, precisament, un sector amb un destacat pes específic a totes dues demarcacions, cadascuna amb la seva singularitat però amb aspectes comuns en els quals podrem aprofundir en el marc de les sessions programades.
La indústria, la sostenibilitat, la transició energètica o les comunicacions seran també
objectes de debat en una jornada econòmica que arriba en un moment en què encarem
amb optimisme la tan desitjada recuperació econòmica que ha de deixar enrere la crisi
econòmica i sanitària. Les inversions econòmiques que s’han anunciat recentment al
nostre país en són un bon auguri, i una mostra palpable del nostre potencial i projecció
futura.
Com a presidenta de la Diputació de Tarragona, és un plaer sumar amb el conjunt d’entitats i administracions que feu possible les Jornades DAFO i amb el conjunt de persones
que hi participeu. Sigueu benvingudes i benvinguts a la nostra demarcació, que és també
la vostra.

Joan Talarn i Gilabert / President de la Diputació de Lleida

Tarragona-Lleida, en connexió
Als lligams històrics entre Lleida i Tarragona, l’interior i la costa catalana,
les institucions d’ambdós territoris necessitem sumar-li la necessària
millora de les connexions per trencar la idea, fomentada per dècades de
desinversió de l’Estat, de què vivim d’esquenes uns als altres.
És de justícia accelerar infraestructures ralentitzades. De justícia i de necessitat, ja que la ciutat de Lleida posa en marxa el polígon industrial de
Torreblanca i Quatre Pilans, el que ha de ser el polígon més gran de Catalunya, amb 240 hectàrees. La seva connexió natural ha de ser amb el
Port de Tarragona via ferroviària, al temps que li facilitem una sortida a
l’AP-2 ara lliure de peatges a través del futur nou accés d’Artesa de Lleida,
proposat per la Diputació de Lleida i que l’Estat estudia.
Aquest futur compartit, que passa per fer més estretes les relacions estratègiques de l’entramat socioeconòmic de Lleida i Tarragona, parteix de
la certesa que la Catalunya sencera ens necessita ben organitzats. Aquesta és una de les idees força que haurien de sostenir les jornades DAFO,
un fòrum per a la reflexió i compartir idees i experiències amb la mirada
posada en el motor de l’emprenedoria.
Necessitem lligar més els nostres interessos comuns perquè ens hi va el
futur i per això calen experiències com aquesta jornada, en la qual posem
en comú les nostres fortaleses conjuntes i definim estratègies per afrontar els punts dèbils, que els tenim i els hem de sabem analitzar amb intel·ligència i ànim de superació en benefici del nostre projecte de país.

1 JUNY 2022
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TARRAGONA, CIUTAT
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
La modernitat i l’antiguitat, la natura i el patrimoni,
formen binomis vius i perfectament harmònics

La ciutat de la Història
Tarragona forma part del grup
de ciutats privilegiades que
han fet del seu patrimoni un
signe d’ identitat. La inclusió
dels monuments romans en la
llista del Patrimoni Mundial de
la UNESCO és un reconeixement a l’ important bagatge
heretat dels nostres avantpassats.
La ciutat és hereva d’un passat
imperial gloriós, però també es
caracteritza per una rica història medieval, moderna i
contemporània. És una ciutat
singular que ha sabut combinar tots els seus imponents
llegats. La seva riquesa monumental, cultural i gastronòmica, el seu immillorable servei
d’allotjament, les seves platges
familiars, a més d’un clima benigne durant tot l’any, fan que
Tarragona sigui una destinació
excepcional.

ho són les muralles-passeig arqueològic, el circ romà, la torre

del Pretori, l’ amfiteatre, el fòrum de la colònia, la necròpolis, el pont del Diable, l’ arc de
Berà… actualment oberts i visitables durant tot l’any!
La comoditat i riquesa d’un paisatge mediterrani

L’entorn natural privilegiat de
la ciutat ens permet descobrir
75 quilòmetres de camins senyalitzats, 15 quilòmetres de
costa, 10 platges i cales i 2 espais naturals protegits sota un
magnífic sol mediterrani!
L’experiència marinera
La ciutat presumeix d’ una cuina vinguda del mar. Els pescadors pesquen la gamba vermella de Tarragona i el recone-

Tarragona és una ciutat d’ambient hospitalari que vol ser
descoberta sense presses, que
convida a perdre’s entre carrers, places i carrerons que
acullen el petit comerç local i
una excel·lent oferta gastronòmica.
Disposa d’una àmplia oferta
d’allotjaments, com els hotels.
Allotjaments urbans, cèntrics,
de qualitat i amb molt bons
serveis. Ho teniu tot a prop! En
una caminada us trobareu a la
platja o en un bosc natural.

La Ruta Romana ens trasllada
2.000 anys enrere, quan Tàrraco, capital de la província de la
Hispània Citerior, va assolir una
gran importància i la màxima
expansió urbana. La ciutat es
va omplir de monuments, com

pais protegits i de camins ancestrals. Avui, aquests camins
són una bona opció per a fer-hi
un agradable passeig vora el
mar.

Els càmpings representen l’essència mediterrània de Tarragona. Compten amb unes instal·lacions familiars, acollidores i segures, amb casetes de
fusta, caravanes i tendes d’estil
safari, envoltades de platges,
de cales connectades per pinedes, de dunes naturals, d’es-

gut, amb la Q de qualitat, Peix
Blau de Tarragona. El distingit
barri mariner, el Serrallo, és un
dels més típics de la ciutat i
una visita imprescindible. Està
situat prop d’un dels ports
marítims més importants del
Mediterrani, i té una gran activitat gastronòmica, cultural i
associativa centrada principalment en la pesca i la mar,
des de temps immemorials. I si
sou d’aprofitar el temps, passegeu pel moll de Costa i acabeu
descobrint el Museu del Port
de Tarragona.

Amb gust a Tarragona
El plat per excel·lència és la
cassola de romesco. Diuen que
va néixer a les barques del Serrallo utilitzant els ingredients
que llavors estaven a l’abast:
feien una picada amb el morter, que sofregien a la cassola, i
després hi afegien peix fresc
del dia en un suquet que van
anomenar romesco. Els ingredients no poden ser més mediterranis: oli d’oliva, tomàquets
escalivats, ametlles, avellanes...
Es diu que per conèixer
realment com són les ciutats i
aquells que hi viuen, s’ha de
buscar la clau als mercats de
productes frescos. Amb més de
100 anys al darrera, el mercat
central de Tarragona és un
digne representant de l’esperit
mediterrani de la ciutat, més
dinàmic que mai després de la
reforma que ha permès donarli més usos. Una nova etapa en
què la seva essència històrica
continua present, però amb
l’ambició i el dinamisme d’un
equipament del segle xxi. Al
mercat central, també hi trobarem un ampli espai per asseure’ns a dinar producte local i de
temporada o per fer un cafè
envoltats per la bellesa de l’espectacular arquitectura modernista.
Ientre àpat i àpat, no deixeu de
descobrir la Ruta del Vi de la
DO Tarragona, una ruta que
ofereix la possibilitat d’endinsar-se en una zona privilegiada
pel cultiu de la vinya amb ex-

periències singulars que mariden el vi amb la gastronomia,
l’esport o la cultura. Hi ha propostes adreçades a diferents
tipus de públics que us conviden a passar-s’ho bé i a gaudir
d’uns vins que parlen d‘uns paisatges que van des de Tarragona i la mar Mediterrània a l’interior rural del camp tarragoní́,
la serra de Prades i la vall del
riu Ebre. Diversitat d’activitats,
vins i atractius turístics pels
quals val la pena deixar-vos
seduir!
Tot aquest conjunt és l’autèntic
Patrimoni de la Humanitat de
Tarragona!

Amfiteatre (© Alberich Fotògrafs Tarragona Turisme)
Cala Jovera (© Alberich Fotògrafs Tarragona Turisme)
Gamba vermella de Tarragona
© Manel Antolí (RV Edipress)
Tarragona Turisme
Serrallo i Port Serrallo i Port
© Manel Antolí (RV Edipress)
Tarragona Turisme

Ara més que mai, empresa
www.foment.com
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La Diputació de Lleida
estrena l’Observatori 231
Un instrument d’Informació
Socioeconòmica Local, que
permetrà recopilar, organitzar,
generar i difondre de manera
continuada, informació territorial d’interès per a la presa de
decisions, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament
econòmic local La incorporació
del número 231, fa referència
al nombre total de municipis
de la demarcació de Lleida
El president de la Diputació de
Lleida, Joan Talarn, acompanyat
del vicepresident del Patronat
de Promoció Econòmica, Carles
Gibert, i del director del Patronat, Ramon Boixadera, van presentar l’Observatori 231 (el
número fa referència al
nombre de municipis de les comarques de Lleida), un instrument d’Informació Socioeconòmica Local (SCL) que té
com a objectiu facilitar l’anàlisi
i el coneixement de les dades
que caracteritzen els àmbits
territorials de la demarcació, i
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correcta planificació, gestió i
avaluació de les polítiques de
promoció socioeconòmica i desenvolupament local. És, a més,
un servei de suport per a les
institucions i als agents socioeconòmics, tant públics com
privats, per tal que puguin
prendre decisions estratègiques i operatives en el camp
del desenvolupament local”.
Carles Gibert va explicar que
l’abast d’aquest Observatori és
obert tant al sector públic com
al privat, “i això fa que també
ajudi a prendre les decisions,
especialment al sector privat, i
d’aquí que, des del Patronat de
Promoció Econòmica veiéssim
que aquests era un dels punts
forts”.

que permet recopilar, organitzar, generar i difondre de manera continuada informació
territorial d’interès, ja sigui per
obtenir dades demogràfiques o
d’ocupació, per posar dos
exemples.
L’Observatori s’inclou en el
marc del suport a les iniciatives locals de promoció
econòmica i foment de l’ocupa-

ció del Patronat de Promoció
Econòmica que, amb aquest
SCL permet gaudir dels avantatges que aporten actualment
les noves tecnologies de la informació i la comunicació a
partir del convenciment que
l’oferta i l’ús de la informació
són un imprescindible de la
vida diària, tant social com
econòmica i política. Es tracta
d’un projecte innovador a la

demarcació de Lleida, en el
sentit que fins ara no hi ha hagut cap eina que aglutini i reculli totes les dades que ofereix aquest servei
Joan Talarn va destacar que “es
tracta d’un servei que pretén
dotar a la demarcació de Lleida d’una eina que reculli i generi la informació necessària i
de forma continuada, per a la

Per la seva banda, Ramon
Boixadera va dur a terme una
explicació pràctica de navegació per la pàgina, amb els 400
tipus de cerques genèriques o
fragmentades que es poden fer
de les dades que s’ofereixen i
que s’aniran actualitzant de
forma permanent. Aquest és un
servei del que no disposava la
demarcació de Lleida, a diferència de les altres províncies
catalanes.
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“Al Port de Tarragona volem
l’excel·lència com a node logístic”
J. M. Cruset, president de l’Autoritat Portuària
El lideratge com a port amb un
elevat moviment de productes
agroalimentaris no s’aconsegueix d’un dia per l’altre. Com
s’ha assolit aquesta fita? Quin
paper hi juga Lleida, ja que Tarragona és la sortida natural
dels seus productes?
Un port és una corretja de
transmissió de l’activitat empresarial que es dóna en el seu
hinterland. Si el Port de Tarragona és líder en tràfic de productes agroalimentaris a la
península ibèrica i a la Mediterrània és per l’emprenedoria,
el dinamisme i l’energia que
demostren cada dia les empreses que operen en el seu
territori, com per exemple les
lleidatanes, que a la vegada repercuteixen en una gran demanda de serveis logístics. I
també es produeix a la inversa,
si els sectors de l’agroalimentari i de la ramaderia creixen,
vull pensar que també és per la
capacitat del Port de donar uns
serveis competitius i de qualitat que contribueixen al bon
funcionament de les empreses
del nostre territori.
D’entre d’aquests productes
agroalimentaris que baixen
fins a Lleida, quins serien els
més significatius?
ALleida hi arriba, principalment, cereals per a la fabricació de pinsos destinats a la
cria i engreix de bestiar de
granja. I per fer-ho possible, al
Port de Tarragona hi arriben
entre 4 i 5 milions de tones de

atendre perfectament aquests
creixements.
El present de l’Autoritat Portuària de Tarragona és un cas
d’èxit. Quines són les perspectives de futur?

cereals cada any. El destí final
d’aquest productes són empreses de Catalunya, sobretot
de Lleida, i de l’Aragó.
La distància entre Lleida i Tarragona és la mateixa, però per
sort, després de molts anys, les
comunicacions estan millorant.
La gratuïtat de l’autopista A-2 i
la futura autovia entre les dues
capitals han de ser claus per al
transport per carretera. Preveuen un augment del tràfic? I
si és així, quin pla tenen per assumir aquest creixement?
Preveiem una major agilitat en
la càrrega i en el transport de
les mercaderies destinades a
Lleida i a l’interior de l’hinter-

land del Port. Això és degut,
per una banda, a l’entrada en
servei del SEA (Sistema d’Entrega d’Agroalimentaris) que ha
reduït en gairebé una hora el
temps d’espera per carregar al
Port la qual cosa suposa per als
transportistes un estalvi de
temps i de diners, i la possibilitat d’augmentar viatges al dia.
I per una altra banda, es deu a
l’entrada en servei del túnel de
Lilla de l’autovia de l’A-27 que
s’espera que entri en funcionament l’any que ve i que suposarà una reducció de 16 minuts
entre Lleida i Tarragona. Per
tant, és fàcil que aquesta major
rapidesa i agilitat es tradueixi
en un creixement en tràfics de
mercaderies. En aquest sentit,
al Port de Tarragona tenim espai i capacitat logística per

Nosaltres diem que en aquest
moments estem fent present el
port del futur. Amb això el que
volem dir es que ARA estem
fent unes importants inversions en diverses infraestructures estratègiques que han de
contribuir al creixement de
DEMÀ. Ens hem marcat l’any
2023 com l’horitzó en el qual
les bases per a aquest creixement estaran fixades, tant per
les obres que tenim en marxa
com per les que entraran en
servei per part de l’Estat, com
són el corredor ferroviari del
mediterrani i com és el túnel
de Lilla a l’A-27, ambdues previstes per al 2023. Aquest dues
importants vies de comunicació sumades al desenvolupament de la Zona d’Activitats
Logístiques (amb 30 milions
d’euros d’inversió), l’ampliació i
modernització de la terminal
intermodal de La Boella (més
de 25 milions d’inversions) i la
construcció de la Port Tarragona Terminal a GuadalajaraMarchamalo, posicionaran el
Port de Tarragona com el node
logístic més important a la Mediterrània occidental amb una
major connectivitat, més serveis i més tràfics.
Per als empresaris lleidatans
que encara no coneixen prou el

Port de Tarragona, ens podria
explicar de forma sintètica
quins són els punts forts que
pot ajudar a convèncer-los que
aquesta infraestructura pot ser
rellevant a l’hora de fer les
seves exportacions i importacions?
Els ports estan vivint un procés
de canvi de rol per fer front als
futurs desafiaments a què hagin de fer front les empreses,
com ara disposar d’uns serveis
més integrats, àgils i competitius en tota la cadena logística.
Per això, des del Port de Tarragona treballem per assolir l'excel·lència com a node logístic i
per aportar un alt valor afegit
a les cadenes de transport i comerç.
Això respon al repte actual
dels ports de transformar-se
en nodes logístics integrals,
que han d’anar més enllà d’oferir infraestructures i serveis
d'emmagatzematge,
per
convertir-se en plataformes
que treballen colze a colze
amb les empreses del seu hinterland acostant-se cada vegada més al client final per,
d'aquesta manera, crear activitat i facilitar l'oferta integrantse en les cadenes logístiques.
Per tant, als empresaris de Lleida els convido a venir a visitarnos per conèixer les nostres
instal·lacions i els nostres serveis, per estudiar les oportunitats de col·laboració i ajudarlos a resoldre les necessitats
logístiques que puguin tenir.
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Foment i COELL
diuen prou a la
deslocalització del
territori lleidatà
El president de Foment visita Lleida
per explicar la integració de Fepime
en el sí de la patronal catalana
Els presidents de Foment del
Treball, Josep Sánchez Llibre, i
de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida
(COELL), Josep Maria Gardeñes,
Van coincidit a assenyalar en la
seva recent visita a Lleida que
“ha arribat el moment de dir
prou a la deslocalització, i a la
manca d’infraestructures i de
projecte per al territori”, va afirmar Gardeñes. “Estic molt preocupat pel que m’ha manifestat
l’empresariat lleidatà, que se
sent ignorat i abandonat”, va declarar Sánchez Llibre.

Segons Gardeñes, “som davant
d’un greuge històric per la falta
d’inversió de l’administració
central i de la Generalitat” i ha
recordat que no fa gaire els
agents socials es van unir per
primera vegada per traslladar
aquesta queixa a les esmentades administracions. La deslocalització de les empreses i del
talent, la manca d’infraestructures viàries i digitals, i fins i tot
la manca de projecte per a Lleida i les seves comarques són els
punts de queixa més destacats.
A més, Gardeñes va reivindicar

la celebració dels Jocs d’Hivern
als Pirineus el proper 2030 perquè considera que “suposen una
oportunitat per al territori que
no es pot deixar perdre”.
Per la seva part, Sánchez Llibre
s’ha compromès a fer arribar
aquest descontent a les institucions corresponents per demanar més inversions i que la veu
dels empresaris sigui escoltada.
“He constatat avui que el territori de Lleida se sent desemparat pel govern” i que els empresaris pateixen “la desídia i l’oblit

de les administracions en general i especialment de la
Generalitat”, ha dit.
Ambdós presidents van coincidir a la seu de la COELL en
una visita de Foment per explicar a la junta de la patronal lleidatana la nova integració de Fepime a Foment.
En aquest sentit, Foment va
anunciar la creació d’un
Consell Territorial i Sectorial
de la Pime per defensar-ne
els interessos.

Per la seva part, la vicepresidenta de Fepime, Beatriz
Fernández-Tubau, que també
va ser present a la trobada, va
explicar que “amb aquest
Consell de pimes, les territorials com COELL guanyaran
més pes i visibilitat dins de
Foment. Volem que la pime
catalana, que suposa el
99,84% de les empreses, estigui on ha d’estar, i compti
amb una representació més
forta”.
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“Lleida vol ser un hub referent
en bioeconomia circular”
Carles Gibert, diputat i vicepresident del Patronat
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Quina creu que ha de ser l’estratègia per acostar més Tarragona i Lleida?
Establir aliances concretes per fomentar la col·laboració públicoprivada en projectes estratègics
d’interès comú. Un exemple és la
trobada recent entre la Paeria,
l’Autoritat Portuària de Tarragona,
la Cambra de Comerç i Asfac per
crear aliances estratègiques en el
desenvolupament d’un projecte
concret, la terminal ferroviària de
mercaderies del futur polígon de
Torreblanca Quatre Pilans, com un
projecte estratègic per a totes
dues institucions. Cal però fomentar la identificació d’altres projectes que, en el marc del procés
de transició cap a models de producció i consum més sostenibles,.

Parlem per exemple, de les potencialitats per desenvolupar projectes compartits en àmbits tan
diversos com la descarbonització
de la indústria química, el turisme
d’interior o la valorització de la
fusta del Pirineu per a la indústria
del moble i la construcció.

El port de la capital tarragonina
és la sortida natural de Lleida.
A Lleida ho saben aprofitar?
En l’actualitat aquesta sortida natural està funcionant, i cada cop
més, per a cadenes de comercialització consolidades. El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al
port de Tarragona. Allí arriben primeres matèries que després es
transporten a Lleida per a la fabri-

cació majoritàriament de pinsos.
Però també a la inversa, i de manera creixent en els darrers anys,
les empreses lleidatanes contribueixen a incrementar el volum
d’exportacions de cereals, farines,
pinsos i farratges des del port de
Tarragona. Per les seves instal·lacions, el Port de Tarragona està
especialitzat en la manipulació
d'aquestes càrregues. Creiem,
però, que aquestes mateixes instal·lacions poden contribuir a la
sortida natural de tots aquells
productes derivats de les noves
cadenes de valor que estem impulsant a través de l’Agenda Compartida per la Transformació
Econòmica de les Terres de Lleida,
Pirineu i Aran. Lleida vol esdevenir un hub de referència en el desenvolupament de la bioecono-

mia circular i això implica posar al
mercat tot un seguit de productes
i materials altament demandats a
nivell europeu, per sectors tan diversos com el farmacèutic, de la
mobilitat sostenible, tèxtil o de la
fertilització orgànica, i que des de
Tarragona podrien abastir aquests
nous mercats. També és cert que
per tal que això sigui possible ens
calen noves infraestructures, com
la terminal ferroviària que hem
comentat anteriorment, que facilitin aquests nous fluxos de mercaderies en modalitats de transport
sostenibles.

Qualsevol millora en les comunicacions reverteix de forma directa
en el trànsit de mercaderies, de
fet és una evidència que en els
darrers anys s’ha incrementat de
forma considerable el número de
grans empreses agrícoles, majoritàriament ubicades a Lleida i a
Osca, que utilitzen Tarragona com
a porta de sortida dels seus productes. Més enllà de les millores
en el transport de carretera, apostem clarament per una connexió
ferroviària que significaria un
gran salt qualitatiu en aquest mobilitat de mercaderies.

La millora de les comunicacions –sobretot per carreteraha comportat que creixi el
fluxe de mercaderies entre
ambdues demarcacions?

Quines altres polítiques destacaria del Patronat de Promoció
Econòmica ?
De manera molt resumida, les
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polítiques del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de
Lleida és divideixen en dos grans
àmbits: els serveis al desenvolupament econòmic local i la promoció econòmica i l’impuls de la
transformació econòmica.
Pel que fa a les polítiques tradicionals de suport a la promoció
econòmica i el desenvolupament
local, cal destacar l’esforç dut a
terme en els darrers 3 anys per tal
de millorar l’eficiència i eficàcia
dels diferents serveis i equipament de suport a l’empresa i l’emprenedoria existents a la demarcació. Per una banda, els serveis
de la marca Globalleida, com a referent de suport públic a l’empresa i l’emprenedoria per la conjunt
del teixit econòmic de la demarcació i per l’altra els Centres d’Empreses Innovadores. Considerem
indispensable posar en valor
aquests equipaments i serveis
existents a través del treball en
xarxa, l’establiment de sinergies i
la co-creació i co-desenvolupament d’un catàleg de serveis que
respongui a les necessitats del
teixit empresarial i emprenedor.
Per una altra banda, al 2019, i per
tant, abans de la pandèmia, ja
vam identificar que la transformació del model econòmic de la demarcació cap a l’economia verda,
circular i altament digitalitzada
esdevenia una gran oportunitat
per
revertir
problemàtiques
estructurals com la despoblació,
el desequilibri territorial o la

pecífic de les comarques de muntanya, aquestes gestionen un ric
capital natural que cal posar en
valor molt més enllà dels usos
turístics, per tal de generar oportunitats atractives al talent local i
també al de fora. Per això, i a través de l’agenda compartida, estem impulsant amb força el desenvolupament de cadenes de valor de productes del bosc o la
multifuncionalitat dels serveis
ecosistèmics a través de projectes
com el PECT BIOMARKETS. En general ens preocupa molt empoderar el territori per tal que sigui capaç de capturar el potencial valor
econòmic, social i ambiental d’un
canvi de paradigma econòmic.

manca de relleu generacional en
sector estratègics. Aixi, des de la
Diputació es va impulsar una
agenda compartida per fer efectiva aquesta transformació. Lleida
és la única demarcació de Catalunya que compta amb aquest nou
model de planificació, que serà
presentat properament com a instrument estratègic de la propera
RIS3CAT 2030, que com de ben segur sabeu, és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió
Europea que les regions de la UE
elaborin estratègies de recerca i
innovació per a l'especialització
intel·ligent i la transformació
econòmica territorial. Fruit del
treball de l’agenda, s’estan desen-

volupant projectes tractor, com el
BIOHUB CAT, el hub de la bioeconomia circular de Catalunya, o el
Digital Innovation Hub del sector
agroalimentari i forestal català.

En un territori amb tantes
àrees de muntanya suposem
que cal treure’s asos de la mànega per aconseguir el reequilibri territorial i, més des del
punt de vista econòmic.
Com hem comentat, el reequilibri
territorial, revertir el despoblament i fer atractius sectors estratègics per assegurar el relleu generacional, són la raó de ser de
l’agenda compartida. En el cas es-

Quins han estat els projectes
més rellevants del Patronat
encara que entrem a la recta final de la legislatura?
Des del punt de vista de la promoció econòmica i el desenvolupament local, considerem estratègic
el projecte d’expansió de la marca Globalleida a tota la demarcació i la reconfiguració del seu catàleg de serveis, amb nous programes específics de suport a
l’empresa i l’emprenedoria, com el
programa Accelera el Creixement.
També destaquem la posada en
marxa de l’Observatori 231, un
Sistema d’Informació Socioeconòmica Local que pretén facilitar la
presa de decisions a totes
aquelles institucions i entitats
vinculades al desenvolupament
local. En el marc dels NGEU hem

desenvolupat serveis i plans de
suport específics per la món local,
per tal que puguin optimitzar
aquelles línies de subvencions
que més s’ajustin a les seves necessitats o inversions prioritàries,
subvencionant
per
exemple
l’emissió de certificacions energètiques d’edificis públics o l’elaboració de plans d’inversions estratègiques per a la transformació.
En l’àmbit específic de la transformació, es tracta d’un repte a llarg
termini, més enllà d’una legislatura i estem satisfets d’haver iniciat
aquest camí. A dia d’avui, són múltiples els projectes i iniciatives
que s’han pogut impulsar a través
de l’agenda compartida i per cadascun dels àmbits prioritaris de
transformació identificats. Destaquem els projectes Green&Circular, Agrobiofood i Biomarkets, tres
projectes col·laboratius d’Especialització i Competitivitat Territorial, que en el seu conjunt han
mobilitzat prop de 8 M€, cofinançats al 75% entre Generalitat i Patronat per impulsar la bioeconomia, la transició energètica i la innovació en la producció agroalimentària. També volem tornar a
destacar projectes en fase de desenvolupament, com el BIOHUB
Cat o el Digital Innovation Hub,
iniciatives tractores que no s’haguessin materialitzat sense l’acció
col·lectiva de diferents organismes i institucions que promou
i facilita l’agenda compartida.
Aquestes aliances i complicitats
institucionals són la base per un
projecte de tan llarg recorregut.
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“Volem per Lleida una indústria
adaptada a aquest segle XXI”
Toni Postius, primer tinent d’alcalde de la Paeria
Quines estratègies han impulsat per a la recuperació i el rellançament de l’activitat econòmica i social de la ciutat després dels estralls provocats per
la crisi sanitària?
Hi ha dos nivells d'estratègies que
s'han impulsat per a la recuperació i el rellançament de l'activitat
econòmica i social. En primer lloc
les que es van identificar en el Pla
de Recuperació Socioeconòmica
COVID 19 Lleida, que va ser la primera reacció de la Paeria a la crisi
de la pandèmia. Entre aquestes, la
creació de l’ORE (Oficina de Recuperació Econòmica de Lleida) ,
que ara s'ha integrat plenament a
la nova regidoria de Promoció
Econòmica i Emprenedoria, l'impuls a la digitalització empresarial, amb formació en digitalització, diagnosis , ajuts a la implantació per a autònoms i micropimes,
i també l’impuls dels APEUs

(àrees de promoció econòmica urbana), amb un projecte pilot en
l'àmbit de l'Eix Comercial. Precisament en l’àmbit del comerç s'està
treballant en redefinir el model
de mercats municipals i dels mercats no sedentaris (la pandèmia,
entre d’altres coses ha provocat
un canvi important en els hàbits
de compra), Per altra banda, estem
aplicant una estratègia de reforç
de les polítiques públiques de
promoció econòmica amb una regidoria reforçada a partir de la
dissolució de Globalleida i focalitzada fortament al teixit econòmic
de la ciutat. Entre d’altres, s'ha
consolidat el servei de suport a
l'emprenedoria (més de 150 emprenedors assistits des de setembre passat), s'està treballant el
finançament dels projectes empresarials i ja s'ha pogut organitzar una ronda de finançament
amb ICO, ICF i ENISA, el passat febrer es va implantat el servei Hola

Empresa, d'acompanyament a empreses de Lleida i sobretot de fora
de Lleida en els processos d'inversió a la ciutat. No cal dir també,
que donem molta importància a
les polítiques d’industrialització.
Torreblanca Quatre Pilans és el
gran projecte industrial de la ciutat però en aquests darrers mesos
s’han fet realitat d’altres iniciatives com el polígon industrial de
Torre Solé situat al SUR-35, a la
sortida de Lleida en direcció est,
entre la LL-11 i la variant sud. Un
àmbit de més de 35 hectàrees de
promoció privada que tanca un
període pràcticament de 15 anys
en què Lleida no ha disposat de
nou sòl industrial.

El repte d’aconseguir la capitalitat AgroBioTech del sud d’Europa és més a prop gràcies als
fons Next Generation?
És clar que sí. Dos dels quatre

eixos d'inversió del fons Next Generation son la transformació digital i la transformació ecològica
(entesa com a canvis en l’economia fonamentats en una nova revolució industrial basada en una
millor gestió dels recursos naturals. Normalment lligada a agroalimentació, biomaterials, bioenergia i gestió de serveis ecosistèmics). L'entorn de coneixement i
tecnologia que Lleida està oferint
en aquest camp (UdL, PCiTAL,
IRTA, IRB ) es una oportunitat per
a les nostres empreses d'aprofitar
aquests fons per crear riquesa,
però també es una oportunitat
perquè aquests centres de coneixement captin recursos provinents del programa de l'estat espanyol, o d'altres estats, per potenciar el desenvolupament i la
transferència de tecnologia. Lleida, ha de jugar un important paper de capital del territori que
l’envolta. Així, assumint aquest

compromís, estem col·laborant
estretament amb Diputació, Generalitat, Universitat de Lleida i les
cambres de Comerç i Indústria de
Lleida i Tàrrega, en la creació d’un
model competitiu i sostenible
d’economia verda, circular i altament digitalitzada. Es treballa
en dversos projectes tractors que
han de servir per impulsar la
transformació econòmica de la
plana de Lleida, el Pirineu i l’Aran.
Projectes que aspiren a obtenir
fons europeus Next Generation,
que suposaran invertir més de
500 M€ i la creació de 6.000 llocs
de treball fins a l’any 2026.

El Port de Tarragona es consolida cada cop més com un punt
de flux d’entrada i sortida de
productes lleidatans. Creu que
la relació continuarà creixent?
Precisament, essent conscient de
la importància del Port de Tarra-
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gona per a la nostra ciutat, fa pocs
dies, acompanyat per la Cambra
de Comerç i representants empresarials lleidatans, em vaig entrevistar amb el president de l’Autoritat Portuària tarragonina. Fa poc
més d’un any que el Port de Tarragona va recuperar el transport
ferroviari de productes agroalimentaris a Lleida després de més
de vint anys sense servei. Això ha
estat possible al convertir-se en
un transport sostenible i competitiu respecte al que es realitza per
carretera. Precisament el primer
transport efectuat va ser la càrrega d’un tren amb fava de soja amb
destinació a les instal·lacions
d’una gran indústria agroalimentària de la nostra ciutat. El moviment de productes agroalimentaris és un dels més destacats al
port tarragoní, tant pel seu volum,
uns 5 milions de tones anuals de
mitjana, com per les importants
instal·lacions i repercussió econòmica en el seu hinterland. El Port
de Tarragona importa productes
agroalimentaris dels principals
països productors i des d’allí es
transporten a les zones on es fabriquen els pinsos per a l’alimentació animal, com són, entre
d’altres, les fàbriques de Lleida.
Però també les exportacions augmenten any rere any. Les grans
empreses agrícoles lleidatanes

també utilitzen Tarragona com a
porta de sortida dels seus productes com és el cas dels cereals
i les seves farines, juntament amb
pinsos i farratges que són les mercaderies que més aporten en les
xifres de moviments agroalimentaris del port.

Entrem en l’últim any de la legislatura. Quin balanç fa de la
seva gestió en matèria de promoció econòmica de la ciutat?

En assumir la responsabilitat de la
regidoria d’Urbanisme de la Paeria, vaig adquirir un compromís
ferm i convençut respecte a la industrialització de Lleida. La Cambra de Comerç i Indústria ha insistit en diferents ocasions en la carència de sòl industrial a la ciutat
de Lleida i en la necessitat de desenvolupar el polígon de Torreblanca-Quatre Pilans. Després de
més de 10 anys d’expectatives incomplertes finalment el polígon
que permetrà fer la revolució in-

dustrial a Lleida, serà finalment
una realitat. La gran feina realitzada aquests dos anys, permetrà
posar al mercat, en el termini de
menys d’un any, més de 240 hectàrees de sòl industrial i logístic
de les més de mil totals de què
consta l’àmbit. L’extraordinària extensió d’aquesta superfície permetrà parcel·lar el terreny a demanda dels possibles inversors,
creant el context adient per acollir des de microempreses fins a
macro projectes industrials o
logístics. A tot això, hi hem de sumar que el Pla Director Urbanístic
del futur polígon inclou una terminal intermodal ferroviària que
permetrà millorar les connexions
amb el port de Tarragona (i també
el de Barcelona). És una aposta
contundent pel transport de mercaderies per via fèrria. Un transport que redueix la petjada de
carboni i que contribueix mediambientalment a tenir una activitat econòmica més sostenible.
Torreblanca ens propicia una ocasió per escriure el futur. Volem per
Lleida una indústria adaptada al
segle XXI que cobreixi les necessitats actuals i les que puguin
aparèixer en un futur. Som
conscients que haurem de potenciar i innovar en els sectors productius endògens com la producció agrícola, la transformació

agroalimentària o la construcció,
entre altres, però, en un món cada
cop més globalitzat i competitiu,
cal buscar nous nínxols productius i bastir els fonaments de les
polítiques econòmiques i industrials sobre els pilars del coneixement i la investigació.

Completi la frase: la promoció
econòmica de Tarragona i Lleida han d’anar de la mà perquè
Lleida i Tarragona són dues ciutats que durant massa anys han
estat d’esquena una de l’altra.
Crec, de manera absolutament
convençuda, que ha arribat el moment que es mirin cara a cara, que
comparteixin els actius que té cadascuna d’elles i que transformin
aquesta col·laboració en sinergies
positives que mútuament les enriqueixin econòmicament, social i
cultural. Una assignatura pendent
de les nostres ciutats són les comunicacions. La terminal ferroviària de Torreblanca ens permetrà
exigir tot seguit la línia fèrria
d’ample europeu cap al port de
Tarragona. I en l’àmbit viari també
hi ha feina encara pendent. Lleida
i Tarragona són de les poques capitals de província de la península
que encara avui no estan unides
per una carretera d’alta capacitat.
I això cal solucionar-ho.
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“El Pla d’Acció Municipal 2022, amb
31M€, és el més elevat de la història”
Noemí Llauradó, presidenta Diputació de Tarragona
cas de la trobada que vam
mantenir el 2020 per reclamar
l’impuls del corredor del Mediterrani, i altres de posteriors
juntament amb la Generalitat
per treballar a l’entorn de diferents projectes de país. I molt
recentment, el 6 de maig passat, ens trobàvem les 4 diputacions catalanes a Girona per
tractar aspectes relacionats
amb el món local, en el marc
de la commemoració, enguany,
dels 200 anys de les diputacions. La suma d’esforços entre
diferents administracions fa
més fàcil l’assoliment de projectes i iniciatives.

Quina tasca du a terme la institució en la promoció econòmica de les seves comarques?
En matèria de promoció econòmica, a la Diputació de Tarragona duem a terme múltiples
accions de caire específic encaminades a afavorir l’ocupació i
l’emprenedoria, com ara els
plans d’ocupació comarcals
anuals, els ajuts per habilitar
espais de coworking i vivers
d’empreses,
les
jornades
Connect@ o els premis Emprèn i InJUè. I alhora, disposem
d’una línia d’ajuts destinada a
microempreses, professionals i
treballadors autònoms de
l’àmbit de la cultura, creada arran de la pandèmia i que enguany convocarem per tercer
cop. Però val a dir que la nostra
tasca per dinamitzar l’economia de les nostres comarques
abasta múltiples camps d’actuació, de manera àmplia,
transversal i continuada en el
temps. Incideix en àmbits com
el turisme, l’ensenyament, la
transformació digital, les comunicacions, l’habitatge, la
transició energètica i, òbviament, el suport als ajuntaments. En aquest darrer punt,
el pla d’Acció Municipal anual
esdevé una eina clau per al desenvolupament de serveis, infraestructures i iniciatives municipals que contribueixen a la
generació de noves oportunitats per als municipis i les persones. Enguany, disposem del
PAM anual més elevat de la
història de la institució: 31M€,
inclòs en un de quadriennal
que també és el més alt i que
arriba als 85M€. Això ha de reforçar encara més el món local
i ajudar-lo a refer-se de la crisi
sanitària i econòmica i a
créixer de manera sostenible.
Un dels aspectes claus del seu
mandat ha estat la inversió per
accelerar l’extensió de la fibra
òptica. Quina valoració en fa?
L'arribada de la fibra òptica és
un element bàsic per contribuir al progrés dels nostres
pobles, i en el cas dels que perden població també és una
bona eina per afavorir-ne el repoblament. Hi treballem amb
la Generalitat, que ha de fer arribar la fibra òptica pública a
tots els municipis de la demar-

El Ple de la Diputació va aprovar una modificació de crèdit
de més de 9,2M€ per impulsar
actuacions i projectes a la demarcació. Quins en seran els
eixos principals?

cació. De la nostra banda, estem fent obres a la nostra
xarxa viària per tal de preparar-la per a la posterior estesa
de la fibra per part de la Generalitat, tal com estableix el
'Conveni per al desplegament i
la compartició d’infraestructures de telecomunicacions a
la xarxa local de carreteres de
titularitat de la Diputació de
Tarragona i l’adquisició de
compromisos de construcció
d’infraestructures de telecomunicacions per al període
2021-2022'. Tot plegat farà
que, a finals d'aquest any, 41
municipis ja estiguin a punt
per rebre la fibra òptica, un fet
que beneficiarà prop de 44.000
persones que hi viuen. Aquesta
fase, amb un pressupost de
7,32 M€, permetrà instal·lar les
canalitzacions al llarg de 175,4
km de la xarxa viària de la Diputació. Després, hi haurà una
segona fase en què invertirem
3M€ més, al llarg de 120 km.
Lleida mira cap a Tarragona, és
la seva sortida natural al mar.

Però què veu Tarragona quan
mira a Lleida?
Per a la nostra demarcació, les
comarques de Lleida són també un camí natural cap a l’interior del país. Som dues demarcacions estretament vinculades, i ens complementem
perfectament: nosaltres a l’estiu convivim amb molta població lleidatana amb segones residències a la nostra costa, i a
l’hivern els retornem la visita a
la recerca de la neu, dels allotjaments rurals, de la gastronomia, del patrimoni i del conjunt
d’atractius de la demarcació de
Lleida, des de la gran plana fins
als Pirineus. Al mateix temps,
molts dels municipis de comarques limítrofes comparteixen lligams històrics i dinàmiques conjuntes en diferents
àmbits. Hi ha una bona relació
de veïnatge. D’altra banda, estem parlant d’una demarcació
dinàmica i adaptada als temps
actuals, amb una empenta
econòmica i social que no
s’atura. És el que he detectat

cada vegada que he visitat la
capital lleidatana o algun dels
municipis de Ponent.
Les dues diputacions mantenen estratègies conjuntes? Si
no és així, quines propostes
podrien impulsar-se a curt i
mig termini?
Una de les primeres trobades
institucionals i de treball que
vaig mantenir com a presidenta de la Diputació, el 2019, va
ser, precisament, amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. Vam tractar aspectes d’interès per a totes
dues demarcacions, com ara el
despoblament rural, la cooperació en matèria d’ajuts a les
llars municipals, o el gran incendi que unes setmanes
abans havia afectat la Ribera
d’Ebre i que havia arribat també al sud del Segrià i de les
Garrigues. D’ençà, totes dues
diputacions ens hem anat reunint de manera periòdica, juntament amb la resta de diputacions catalanes, com va ser el

Aquesta modificació de crèdit
destina 1,5M€ per a la
construcció de canalitzacions a
la xarxa viària de la Diputació
per a la futura estesa de fibra
òptica pública. S’inclouen també 540.000€ per al Programa
Mobilitat amb els Consells Comarcals; 700.000€ per desenvolupar Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) a la demarcació , i
1M€ per al foment de plans
d’ocupació a les 10 comarques
del Camp de Tarragona, les
Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, entre altres iniciatives. Pel
que fa a l’àmbit social, que
hem intensificat arran de la
pandèmia, destaquen l’aportació de 200.000€ a la Creu Roja
per a activitats d’atenció a les
persones i 200.000€ per a l’impuls de programes d’Acció Socials endegats per Càritas Diocesana. Aquestes i altres accions ens han de permetre millorar la conjuntura econòmica,
en uns moments en què ens
cal incidir més que mai en la
tan desitjada recuperació postpandèmia. Hi treballem des de
l’inici de l’esclat de la Covid
amb un pla de xoc que ens ha
permès minimitzar els efectes
de la crisi sanitària i econòmica, garantir serveis municipals,
donar suport també a entitats i
a l’àmbit empresarial i disposar de millors condicions per
engegar el motor de la recuperació econòmica.
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La Diputació
de Tarragona
reforça el
suport al món
local amb
gairebé 30M€
Una destacada injecció econòmica per als municipis del
Camp de Tarragona, el Baix Penedès i les Terres de l’Ebre per
contribuir a dinamitzar l’activitat i els serveis en diferents
àmbits. La Diputació de Tarragona ha presentat recentment
16 línies d’ajuts dotades amb
un total de 29,9M€ i adreçades
a tots els ajuntaments de la
demarcació, atès que són en
règim de concurrència. Alguns
són nous i altres s’han consolidat i han augmentat la seva
dotació. Les diferents convocatòries -sobre ocupació, emprenedoria, cultura, habitatge,
serveis, turisme, agroalimentació, salut pública, transició
energètica o medi ambient- es
publicaran aviat amb l’objectiu
que es puguin concedir al llarg
del present exercici 2022.

Els ajuts responen a la vocació
de transparència i equitat de la
Diputació de Tarragona envers
els ajuntaments de la demarcació, als quals s’ha donat a conèixer els avantatges i les facilitats a l’hora d’accedir a
aquests ajuts. Es tracta, d’altra
banda, de subvencions que tenen en compte la singularitat
dels municipis, bé siguin més
grans o més petits, per tal de
garantir-ne el principi d’equitat.
“En l’actual context de crisi
econòmica global, aquestes
subvencions són una nova
mostra del nostre suport als
nostres pobles i ciutats, que ha
de permetre reactivar-hi l’economia en base als principis
d’equitat i sostenibilitat”, va indicar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, davant
els alcaldes i alcaldesses dels
municipis del Camp de Tarragona i del Baix Penedès que
s’han aplegat a l’Auditori Diputació. Segons va recalcar, els
ajuts incideixen en reptes urgents -com ara l’ocupació o
l’habitatge- sense oblidar la
resta d’àmbits i “són el resultat
de les diferents trobades en
què hem escoltat i recollit les
inquietuds i necessitats del
món local”.
Ala presentació, que es va celebrar a Tarragona i a Tortosa, hi
van participar els responsables
de les diferents àrees vinculades a aquests ajuts: el diputat delegat del servei d’Assistència Municipal de la Diputació i alcalde de Paüls, Enric
Adell; la diputada delegada del
Pla d’Acció Municipal i alcaldessa de Puigpelat, Marta
Blanch; el diputat delegat de
Medi Ambient, Salut Pública i
Territori i regidor de Vila-seca,
Josep Forasté; el diputat delegat del Servei d’Assistència al
Ciutadà i alcalde d’Alforja, Joan
Josep Garcia; la diputada delegada d’Ocupació i Emprenedoria i alcaldessa de Senan,
Carme Ferrer, i la vicepresidenta del Patronat de Turisme de
la Diputació, Camí Mendoza.

La Diputació prepara la seva xarxa
viària per facilitar l’arribada de la fibra
òptica pública a 41 municipis petits
La Diputació de Tarragona
continua preparant la seva
xarxa viària local per tal de
facilitar que la fibra òptica
arribi als municipis. El projecte de construcció de canalitzacions que permetrà que
41 municipis del Camp de
Tarragona, les Terres de l’Ebre
i el Baix Penedès estiguin a
punt per a rebre la fibra òptica aquest 2022 ja està en
marxa, fet que beneficiarà
prop de 44.000 persones que
hi viuen. Amb aquestes obres

es compleixen els compromisos adquirits per part de la
Diputació de Tarragona en el
marc del conveni amb la Generalitat per al desplegament i la compartició d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació.
La
institució
referma,
d’aquesta manera, la seva
aposta per la transformació
digital dels municipis com a
eina per afavorir el repoblament i l’equilibri territorial. El

projecte compta amb un
pressupost de 7,32 M€ i preveu instal·lar les canalitzacions al llarg de 175,4 km per
a la futura estesa de la fibra
òptica. Segons va explicar la
presidenta de la Diputació de
Tarragona, Noemí Llauradó,
“Treballem per facilitar l’arribada de la fibra òptica pública als nostres pobles. L’objectiu és garantir l’equitat a tot
el territori, per tal d’augmentar-ne les oportunitats de futur”.

Node intermodal del Mediterrani
Estratègicament situada en les instal·lacions de Port Tarragona, amb
capacitat per a operar amb trens de 750 metres, al costat del complex
petroquímic més gran del sud d’Europa.

La logística al servei de les empreses

EXCEL·LENTS CONNEXIONS
· Nexe entre les línies de València, Madrid i Barcelona
· Ample de via mixt ibèric i estàndard internacional
· Punt més al sud en ample internacional
del corredor del Mediterrrani (2023)
· 8 vies, 130.000 m2 de superfície (2023)

INVERSIONS PER ALS REPTES DE FUTUR
· Inversió privada de 20 milions d’euros
· Inversió pública de 5 milions d’euros
· Capacitat per a operar amb trens de 750 metres

porttarragona.cat
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Els alcaldes de Lleida i Tarragona
participen al debat ‘Noves visions
en el reequilibri territorial.
Capitals i demarcacions’
Els alcaldes de Tarragona i
Lleida, Pau Ricomà i Miquel
Pueyo, respectivament, van
participar dies enrere al cicle
de diàlegs organitzat per Alcaldes.eu en col·laboració de la
Universitat Pompeu Fabra.
Amb el títol Noves visions en
el reequilibri territorial. Capitals i demarcacions també hi
van participar l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas, i el regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí.
El periodista Eduard Berraondo
va moderar la taula. Amb les
conseqüències econòmiques,
socials i pressupostàries arran
de la pandèmia, el debat es va
organitzar per saber el paper
que juguen els municipis en
l’estratègia de futur del país,
així com la situació general
dels municipis, els seus reptes
i aspiracions, i la gestió amb
les seves àrees d’influència per
contribuir a un equilibri territorial eficaç.
Intervenció de Ricomà
L’alcalde Ricomà va parlar del
gran repte de la mobilitat. “És
imprescindible trobar una solució per la mobilitat que és el
gran problema de l'àrea metropolitana de Tarragona, que té
una complexitat territorial especial, ja que té al voltant ciutats amb potencialitats importants i que aporten positivament al Camp de Tarragona
com Reus, Vilaseca, Salou, Cam-

rant sinergies i una agricultura
connectada amb les noves tecnologies. Això es farà a través
de la potenciació del Parc
Científic i la Universitat de
Lleida com a eixos de transformació de l’agricultura tradicional, aquestes dies molt present
amb la pel·lícula Alcarràs, de
Carla Simón, a una agricultura
que s’adapti als nous temps,
creant relacions entre el món
digital i tecnològic i l’agrícola.

brils i Constantí, entre d'altres”.
I va afegir: “Això implica que
decisions quotidianes com on
viure esdevinguin molt importants. Actualment, el jovent té
en compte on costen menys els
impostos, on té els amics, on
està la seva família, on hi ha
més oci, sostenibilitat i quin és
el tipus de mobilitat.

de Tarragona”.
També va posar en valor el paper de la Universitat Rovira i
Virgili que, “amb el seu model
estès al llarg del Camp de Tarragona ha esdevingut un referent d'èxit, als instituts de recerca i a la indústria potent
que configura el territori”.

L’alcalde Ricomà també veu
com una oportunitat històrica
de l’àrea metropolitana seguir
apostant per “mancomunar els
serveis com s'ha fet amb el
Consorci d'Aigües o la Mancomunitat de residus del Camp

Finalment, va recordar un dels
grans atractius de la ciutat, el
seu patrimoni, “que no només
atrau turistes sinó també és
tracció econòmica. I també, el
meravellós paisatge que envolta la nostra ciutat gràcies a

l'Anella Verda, la Budellera i el
Port Marítim”.
Intervenció de Pueyo
Per la seva part, el paer en cap
de Lleida, Miquel Pueyo, va advocar per la creació de xarxes
estratègiques i de suport que
esdevinguin eines de país i
contribueixin a l’equilibri territorial.
Els reptes que l’alcalde Pueyo
va apuntar per la ciutat passen
per tres focus. En primer lloc,
esdevenir la capital Agrobiotech del sud d’Europa, gene-

En segon lloc, la creació del
polígon Torreblanca-Quatre Pilans, per impulsar industrialment el territori. En aquest
sentit, s’ha de destacar la
connexió ferroviària que tindrà
amb els ports de Tarragona i
Barcelona, fet que, alhora, permetrà estendre una força centrífuga amb activitat més enllà
de la capital. I, finalment, tendir
cap a una Lleida més verda i
amb una mobilitat més sostenible.
L’alcalde va concloure que perquè hi hagi equilibri s’ha de
parlar d’igualtat de condicions
entre tots els territoris amb
una visió encertada i coherent
de país. D’aquí, la necessitat de
crear una de les xarxes entre
les diferents capitals de comarca del territori lleidatà per
teixir sinergies, que nodriran i
la faran més important. La voluntat és treballar per potenciar les altres ciutats, fet que
també beneficiarà Lleida.
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a 9.20 ti
BENVINGUDA
INSTITUCIONAL
Travy, degà
president de
PIMEC
d'Economistes de Catalunya Tarragona

De 12.25 a 12.45 h

De 9.10 a 9.20 h

De 12.45 a 13.45 h

Excma. Sra. Noemí Llauradó Sans,
presidenta
de la Pont,
Diputació
de Tarragona
Sr. Antoni
president

PAUSA I CAFÈ

d'honor de Borges
CONVERSA ENTRE ALCALDES:
BENVINGUDA INSTITUCIONALCONFERÈNCIA INAUGURAL:
International Group
De 9.20 a 10 h
Excm.
Sr. Miquel Pueyo,
Excma. Sra. Noemí LlauradóTECNOLOGIES, INFRAESTRUCTURES
alcalde
de Lleida
De 11.10 a 12.25 h
Sans, presidenta de la
I PAÍS
Diputació de Tarragona
TAULA RODONA II: EL FUTUR
Excm. Sr. Pau Ricomà,
Hble. Sr. Jordi Puigneró Ferrer,
DEL SECTOR
INDUSTRIAL
I
vicepresident
i conseller
de Polítiques
alcalde de Tarragona
De 9.20 a 10 h
Digitals
i TerritoriSOBRE ELS
L'IMPACTE
Moderada per: Sr. Josep
CONFERÈNCIA INAUGURAL:
MUNICIPIS
PAUSA I CAFE
De 10 a 10.20 h
Ramon Correal, exdirector
TECNOLOGIES,
Quin és el futur de la
INFRAESTRUCTURES I PAÍS TAULA
RODONA
EL TURISME de La Mañana i del Diari de
indústria
en la1: societat
De 10.20 a 11.10 h
Tarragona
Hble. Sr. Jordi Puigneró
Com es
COMmediterrània.
A SECTOR ESTRATEGIC
Ferrer, vicepresident i
beneficien
els territoris
DIVERS
1 CARBURANT
DE de
De 13.45 a 14 h
conseller de Polítiques
les polítiques
L'ECONOMIA
OBERTA
CLOENDA DE LA JORNADA
Digitals i Territori
mediambientals. Com
DAFO
La realitat
de Tarragona
i Lleida com
impacta
en la societat
i a
De 10 a 10.20 h
potències turístiques diversificades.
Excm. Sr. Joan Talarn,
l’economia la combinació
La singularitat del sector gastronòmic
PAUSA I CAFÈ
entre el desenvolupament
president de la Diputació
com a referent i pol d'atracció i
industrial
i
el
turisme
en
de Lleida
personalitat.
De 10.20 a 11.10 h
les societats equilibrades.
TAULA RODONA I: EL
14 h
Sr. Jaume Saltó, president
TURISME COM A SECTOR
DINAR NETWORKING
Cambra de Comerç,
ESTRATEGIC DIVERS 1
Indústria
i
Serveis
de
Lleida
Per a assistents i ponents,
CARBURANT DE L'ECONOMIA
OBERTA
al mateix Palau de
Sr. Rubén Folgado,
Congressos, amb productes
La realitat de Tarragona i
president de l'Associació
Lleida com a potències
Empresarial Química de
de proximitat.

