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El passat dia 20 d’octubre la Fundació Gresol va organitzar la vintena Jornada Econòmica i Empresarial, 
una xifra rodona, en un marc incomparable com és el Port de Tarragona, davant de la Marina Port Tarraco.

És una fita remarcable que una entitat organitzi any rere any, i de forma ininterrompuda, un esdeveniment 
empresarial d’aquestes característiques i que s’hagi convertit en una trobada de referència, comparable 
com les que organitzen poques entitats a Catalunya i que representi tan bé les inquietuds econòmiques i 
empresarials del nostre territori, denominat, la Catalunya Nova.

La Jornada Gresol va néixer al Monestir de Poblet i en cada edició ens han acompanyat un cartell de 
ponents de gran nivell i prestigi. En la tercera edició, celebrada a Reus, vam tenir a l’ex president de la 
Unió Soviètica Mijail Gorbachov. Al llarg d’aquests 20 anys hi han participat grans empresaris, escoles 
de negoci, professors i rectors d’Universitat, economistes de referència, presidents de govern i de la 
Generalitat, ministres i consellers, directors de mitjans de comunicació i experts en matèries tan diverses 
com la filosofia, la religió, la ciència, el dret o la gastronomia.

Hi van participar més de dos-cents empresaris i directius que van ocupar tot l’aforament del Tinglado 
núm. 1 del Port. Volem agrair a tots els ponents, participants, institucions, mitjans de comunicació i 
col·laboradors el suport que ens han donat. Creiem que la Fundació Gresol fa una tasca molt profitosa per 
al progrés de les persones i, en especial, de les empreses d’aquest territori i ho fa de manera continuada 
des de fa vint-i-set anys.

INTRODUCCIÓ

Emili Correig
President de la Fundació Gresol

Robert Moragues 
Director gerent de la Fundació Gresol
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Salutació de benvinguda als més de 200 participants, remarcant que és la vintena Jornada i 
que això representa una fita important.

Fa especial menció al president del Port de Tarragona, ja que estem al Tinglado núm. 1 del Moll 
de Costa; així com al conseller delegat de OCIBAR, l’empresa que gestiona des de fa un any i 
mig la Marina Port Tarraco, Antoni Zaforteza.

Explica que l’activitat empresarial té per lema la d’impulsar l’economia, que és el títol que hem 
donat a aquesta Jornada. Afirma que “l’activitat dels empresaris està plena d’obstacles. L’any 
passat va venir inesperadament la pandèmia i això ens va trastocar tots els plans personals i 
empresarials, però hem d’aprendre del que ha passat i descobrir les noves oportunitats que ens 
ofereix aquest canvi de paradigma a les nostres vides i a les nostres empreses”.
Ara, s’hi sumen noves dificultats sobrevingudes, com son l’encariment del preu de l’energia 
i matèries primeres, encarint el preu del transport i manca d’elements auxiliars per l’àrea de 
producció industrial.

“Esperem que entre tots trobarem nous camins per transitar amb més èxit d’una forma profitosa, 
justa i més sostenible.”

EMILI CORREIG
President de la Fundació Gresol

INAUGURACIÓ



Com a amfitrió del Port de Tarragona fa una salutació 
de benvinguda i  constata que al Moll de Costa l’any 
passat hi van passar més de 180.000 persones. Posa 
en valor el fet que la Jornada Gresol tingui continuïtat 
i arribi, en aquesta ocasió, a la vintena edició. 
Es mostra satisfet que tingui lloc al Port de Tarragona; 
en concret en un Tinglado on, abans, fa més de 
100 anys, s’intercanviaven mercaderies arribades 
en vaixells i avui, en aquest espai, s’intercanvien 
coneixements i experiències que és una mercaderia 
molt preuada.

La magnífica rectora de la Universitat Rovira i Virgili 
posa de relleu la importància de la Fundació Gresol 
com entitat que representa la societat civil de les 
nostres comarques i esmenta que s’ha convertit en 
“imprescindible”.
La Universitat Rovira i Virgili recolza les activitats 
que fa la Fundació i afegeix que, “com a centre de 
formació, actua com a vertebradora i dinamitzadora 
del territori generant coneixement i riquesa”.

JOSEP M. CRUSET
President de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona

MARIA JOSÉ FIGUERAS
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili
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El conseller delegat de OCIBAR, amb seu a Mallorca, 
presenta en societat per primera vegada, des de 
febrer del 2019, la Marina Port Tarraco. Explica que 
han separat les activitats pròpiament dites de marina 
dels magnífics edificis que la rodegen i li estan donant 
identitat pròpia amb el nom de Business Pier.
Comenta que es van quedar molt sorpresos inicialment 
al veure que en aquests edificis hi estaven instal·lades 
moltes empreses i negocis i que, aquest punt, els va 
ajudar a prendre la decisió de ser-ne els nous gestors.
“Tarragona ha de fer seu aquest espai com a centre 
de negocis per tal de dinamitzar la ciutat i la seva 
àrea d’influència, per generar valor, coneixement i 
creixement econòmic”.

En primer lloc va disculpar a la presidenta de la 
Diputació, Noemí Llauradó, qui no va poder assistir en 
aquella jornada.
Explica que en tres minuts, solament vol pronunciar 
tres paraules: perdó, si us plau i moltes gràcies. “Perdó 
perquè, a vegades, els polítics no estem a l’alçada del 
sector empresarial.” Quan va parlar de si us plau, va 
demanar no abandonar mai la tasca ni l’esperança. 
“No deixeu de ser mai el que sou: empresaris per crear 
progrés al nostre territori”.
I, gràcies, en agraïment a la Fundació Gresol per 
aquesta magnífica iniciativa: “Les coses importants 
es juguen a la lliga de les solucions, els resultats i la 
il·lusió”.

ANTONI ZAFORTEZA
CEO OCIBAR, Marina Port Tarraco

QUIM NIN
Vicepresident primer de la 
Diputació de Tarragona

INAUGURACIÓ



Com a tinent d’alcalde va disculpar a l’alcalde, Pau 
Ricomà, qui no va poder estar allí per problemes 
d’agenda. Va fer referència al desig de tenir a 
Tarragona empreses sostenibles a nivell social, 
econòmic i respectuoses amb el medi ambient. També 
va fer una crida a la transparència de les empreses i 
va posar el talent i la formació en el focus per tenir 
més empreses sòlides a la ciutat i a l’entorn. També va 
aprofitar per posar en valor els vint anys d’aquestes 
jornades i mostrà satisfacció per la gran convocatòria 
d’empresaris i directius.

Va destacar la importància del turisme a nivell català i 
també de l’estat, que representa un 12% del PIB.
Contraresta amb arguments el que diuen alguns crítics 
de que el turisme aporta poc valor afegit. Fa referència 
al valor del paisatge per atreure, no sols el turisme, 
sinó per a repoblar municipis petits de l’interior. 
Va destacar la importància de tenir bones connexions 
per a poder treballar a distància, el que anomena 
“digitalització per a l’eficiència”.
Va emfatitzar en que “cal impulsar la competitivitat 
de petites i mitjanes empreses i no deixar-ho en mans 
de les grans corporacions.” També va afegir que “cal 
promoure altre tipus de turisme com l’urbà, el de 
negocis, el de creuers, el cultural i, per què no, el 
gastronòmic”.

MANEL CASTAÑO
Vuitè tinent d’alcalde i conseller 
d’Educació, Ocupació, Desenvolupament 
Econòmic i Memòria Històrica de 

l’Ajuntament de Tarragona

MARTA DOMÈNECH
Directora general de Turisme de la Gene-
ralitat de Catalunya
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ORIOL AMAT
Catedràtic d’Economia 
Financera i Rector de la 
Universitat Pompeu Fabra
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CONFERÈNCIA INAUGURAL SOBRE 
ECONOMIA

Oriol Amat va centrar la seva ponència en la 
transformació i el lideratge aprenent de l’experiència 
dels monestirs de fa 1.500 anys. 

Va reflexionar sobre que “la transformació és necessària 
i urgent en tots els àmbits, també en l’empresarial. Un 
bon lideratge és clau en la transformació i avui s’ha de 
pensar en lideratges compartits amb altres persones.”

També va afegir que “l’èxit cada vegada dura menys. 
Les empreses que passen el primer any de vida tenen 
una durada d’entre 10 i 14 anys. 

Una empresa exitosa perd diners els primers quatre 
anys de promig; després equilibra els resultats i 
triga 10 anys en trobar l’avantatge competitiva”. 

Avui en dia el sector canvia més ràpid que la pròpia 
organització i va afirmar que “no hi ha res més 
difícil que canviar una organització”. Va explicar 
el mètode Fabrizi per canviar una organització en 
90 dies, del professor de la Universitat d’Stanford. 
En aquest mètode hi ha una fase de diagnòstic 
per detectar fortaleses i debilitats i veure que fan 
les altres organitzacions. Una fase d’identificar 
solucions innovadores i una fase de preparació pel 
canvi. 
Va continuar explicant la importància de treballar 
habilitats de lideratge. I va recomanar fer 
benchmarking, per comparar-nos amb altres 
organitzacions que ho fan millor. 

Amat va comparar els nous lideratges amb les 
normes de Sant Benet de fa 1.500 anys, que de 
forma resumida són: “servir més que manar, ser 
estimat més que temut, vida sana, seny reposat, 
valentia, ponderació, discreció, meritocràcia, 
diàleg, paciència, legitimitat i control extern.”

Presenta
Miquel Àngel Fúster, president de la seu de Tarragona 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya



JOSEP M. CRUSET
President de l’Autoritat 
Portuària de Tarragona
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CONFERÈNCIA 
EL PORT DE TARRAGONA, 
HUB LOGÍSTIC DE CATALUNYA

El president del Port de Tarragona es va referir que 
tot el Camp de Tarragona és un “hub” logístic de gran 
nivell.
“El món abans de la pandèmia era líquid i canviant, ara 
la realitat l’ha transformat en gasós per la rapidesa 
dels canvis. Un exemple és la falta de xips”.

Va fer referència als increments de costos 
experimentats en molt poc temps a nivell  logístic i 
de l’energia. Va destacar que el barril de cru va passar 
dels 36€ als 72€, actualment. També va parlar de 
l’augment del preu del gas que, des de gener fins ara, 
ha experimentat un 222% d’increment. L’energia de 
43 MWh a un increment del 572%. 

Un 90% de les mercaderies que es transporten al món 
es fan en vaixell, això implica que els ports estan 
saturats. “El preu de transportar un contenidor des 
de l’Àsia era 1.700$ el 2019, ara costa 10.000$”. Va 
destacar la importància de la cadena logística.

Va remarcar la posició privilegiada que té el Port 
de Tarragona i el Camp de Tarragona, destacant 
l’harmònica convivència entre les activitats 
portuàries i la ciutat per l’excel·lent xarxa viària, 

sense comprometre la ciutat ni l’entorn.
Va parlar de l’avantatge competitiva en relació 
a Europa per tren i per carretera i en l’àmbit 
mediterrani. Focus posat a Turquia i el nord d’Àfrica. 
També posició geogràfica estratègica en relació 
a la península ibèrica. Corredor del Mediterrani i 
corredor de Henares. 

L’horitzó per al 2023 és l’acabament del túnel del 
Coll de Lilla, l’arribada del corredor mediterrani, la 
terminal intermodal a Guadalajara de 150.000m2. 
La nova Zona d’Activitats Logístiques d’un milió de 
m2 a tocar de Vila-seca i amb 370.000 m2 de zona 
verda.

En definitiva, va desprendre optimisme de cara al 
futur ja que el Port és un motor tractor molt potent 
de creació de riquesa a la nostra àrea.



MERITXELL 
BAUTISTA
Cofundadora i CEO 
de Fibracat
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TAULA INNOVACIÓ 
I TRANSICIÓ DIGITAL

Presenta i modera 
Àlex Saldaña, director del Diari de Tarragona

La CEO de Fibracat i presidenta de Fibracat TV va fer una 
xerrada inspiracional, titulada: “sense por a Goliat” que 
narra la seva peculiar trajectòria personal fins a arribar a 
la manresana Fibracat.
Fibracat va néixer el 2012 i està competint amb els grans 
gegants tecnològics.
Va repassar la seva trajectòria professional, primer al 
grup Whirlpool, després a la coreana LG com a directora 
de Màrqueting per Espanya sent molt jove. Parla de dos 
persones que l’han influït molt en la seva vida personal i 
la professional, la seva mare i la seva parella, amb qui va 
fundar Fibracat, després de deixar la seva exitosa carrera 
en una multinacional.
Emotiva i inspiradora presentació. Va fer un discurs 
disruptiu a favor d’apoderar la dona en el món de l’empresa 
i animant a tots els assistents a ser els protagonistes de la 
seva pròpia vida.



SANDRA PRIOR 
Sòcia responsable de 
Consultoria de PwC 
a Catalunya



17

20 d’octubre de 2021 · Tarragona · Tinglado 1 Moll de Costa

TAULA INNOVACIÓ 
I TRANSICIÓ DIGITAL

En la seva xerrada ens parla de com abordar un procés 
de transformació digital. “Transformació és canvi per a 
les organitzacions. Digital implica que usarem una o més 
tecnologies digitals. Així doncs, els canvis sol podran fer-
se amb tecnologies digitals i això ens permet innovar”. 
Posa alguns grans exemples de casos disruptius com 
Netflix, Uber i Amazon, que en definitiva han agafat un 
model de negoci i l’han fet  digital.
És una gran oportunitat per a les empreses per a 
modernitzar-se, per a ser més eficients i més competitives.
Parla de cinc grans eixos per a la transformació digital. 
En primer lloc el context, ha de ser coherent amb el 
que està passant fora de les nostres empreses. Què és 
el que ens demanen els nostres clients? Cal tenir una 
visió estratègica i innovadora. Anàlisis de les capacitats 
internes i conèixer quins canvis hem de fer per a satisfer 
les exigències de la demanda. Cal ser sostenibles en el 
temps.
Avui moltes start-ups són natives digitals. Ha crescut 
l’ambició digital per crear nous models de negocis.
Va concloure amb unes palanques per actuar: “lideratge 
digital, cultura digital i capacitats digitals”.
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TAULA EMPRESA 
FAMILIAR, REPTES 
PER AL CREIXEMENT I 
CONSOLIDACIÓ

Presenta
Alfonso Chiner, professor d’Empresa Familiar. Lecturer-
IESE Business School

Abans del còctel dinar de networking, va tenir lloc una 
taula rodona moderada pel professor Alfonso Chiner, on 
es va parlar dels reptes de l’empresa familiar. La taula va 
comptar amb la participació d’Eloi Planes (2a generació 
de Fluidra) i Simón Pedro Barceló (3a generació de 
Barceló Grup). El presentador va anar plantejant diferents 
qüestions que els dos integrants de la taula anaven 
comentant amb una distesa xerrada.



SIMÓN PEDRO 
BARCELÓ
President de Grupo 
Barceló

ELOI PLANES
President de Fluidra
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Respecte al creixement de l’empresa familiar Planes va 
dir que l’esperit intrèpid dels fundadors és el primer 
motor, al que s’afegeix la voluntat de crear riquesa per a 
les següents generacions. Els primers vint anys varen fer 
creixement orgànic amb socis que aportaven; l’entrada 
del Banc de Sabadell com a soci temporal, va facilitar 
la sortida de petits accionistes, i va fer veure una altra 
valoració dels riscos. Això va obrir la porta al creixement 
inorgànic mitjançant adquisicions fins arribar a la “fusió” 
amb Zodiac (2018), per entrar al mercat nord-americà; 
després d’haver sortit a borsa (2007), amb la conseqüent 
pèrdua parcial de control per les quatre famílies 
fundadores. 

Barceló va remarcar que el creixement ha de ser voluntari, 
hi ha grans petites empreses extraordinàries. Els dos 
germans de la segona generació varen fer un creixement 
continu però prudent, reinvertint tots els beneficis, 
centrada a controlar-ho tot. La tercera generació es 
va obrir a aliances amb tercers, diferenciant propietat 
immobiliària, que comparteixen, i gestió hotelera; 
iniciant el repartiment de dividends. 

En el cas de Fluidra, es va destacar que ha repartit 
dividends 45 anys dels seus 52 d’història que té.

Respecte a la institucionalització de l’empresa familiar, 
és a dir, de la separació dels rols de propietat, govern i 
direcció, segons Barceló un moment clau és el del relleu, 
en el que “els predecessors han de poder anar-se’n i els 
continuadors han de voler entrar. Ha de ser un procés 
planificat i ordenat”. 

Va explicar que a la tercera generació són onze cosins amb 
diferents participacions, el que ha fet necessari adaptar 
les millors pràctiques externes a la seva realitat, amb 
un consell d’administració amb assessorament extern, 
i compartir “una visió: ser el grup hoteler espanyol més 
rendible i sòlid”. Grup Barceló ha incorporat als estatuts 
edats límits, “per si de cas es perd la generositat de deixar 
pas a la següent generació.” 

Planes va remarcar aquesta generositat per part de 
predecessors que, sentint-se forts saben fer un pas al 
costat. “És important que la següent generació accepti 
el lideratge, tingui una visió compartida, transparència, 
confiança, voluntat d’evolució i d’acceptar ajuda 
externa.” 
Va comentar que “el canvi de barrets propietari-directiu 
pot ser una mica esquizofrènic i que, estant a borsa, 
l’empresa ja no depèn de la família, sinó de si mateixa.”

Chiner va demanar com es pot superar la por al 
creixement d’alguns dels socis. Barceló va respondre 
que “la continuïtat de l’empresa i la solidesa del balanç 
ha d’estar per sobre del creixement; s’ha de ser creatiu 
sense hipotecar el futur”; han passat d’un EBITDA de 40 
milions l’any 2000 a 350 milions el 2019, sense deute. 
Segons Planes “la sortida a borsa permet ser una mica 
més arriscat, amb balanç equilibrat, ja que els socis tenen 
més fàcil diversificar”. Barceló comentà que ells en tot cas 
sortiran a borsa si ho vol la propera generació.

Chiner va fer el tancament de la taula amb la dita de 
Sèneca de que “no ens atrevim a moltes coses perquè són 
difícils; són difícils perquè no ens atrevim”.

TAULA EMPRESA FAMILIAR, REPTES PER 
AL CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
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TAULA 
REPTES I 
OPORTUNITATS A LA 
CATALUNYA NOVA: LA 
VALL DE L’HIDROGEN 
VERD I CAL·LÍPOLIS 
NEXT GENERATION

Presenta 
Montse Adan, directora de Port Ciutat del Port de 
Tarragona



Al juliol del 2020 s’inicia amb l’anunci de crear a 
tot Europa diferents valls d’hidrogen verd per tal de 
combatre el canvi climàtic. La URV posa en marxa la 
iniciativa al nostre país i s’hi afegeixen altres agents 
impulsors: promotors institucionals, empreses, 
entitats, sinèrgies amb l’Institut Català de la Química, 
Irec, Eurecat, etc. 
En aquests moments, a la Vall de l’Hidrogen de 
Catalunya en formen part 158 organitzacions i dos 
empreses tractores com son Repsol i Enagás, sota la 
coordinació de la URV. 
Hi ha 46 projectes per valor de 1.311 milions d’euros. 
Aquestes iniciatives evitaran 328.000 tn de CO2 a 
l’atmosfera. Aquí hi ha centres de formació, indústria, 
mobilitat sostenible i centres d’innovació.

Actualment ja es treballa per establir interconnexions 
amb altres regions com son Aragó, País Basc i Balears.
Aquest curs acadèmic es fa un màster interuniversitari 
de 90 places i es té molt en compte l’ensenyament 
professional, la FP.

MARIA JOSÉ FIGUERAS
Rectora de la Universitat Rovira i Virgili

TAULA  
REPTES I 
OPORTUNITATS A LA 
CATALUNYA NOVA: LA 
VALL DE L’HIDROGEN 
VERD I CAL·LÍPOLIS 
NEXT GENERATION
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Inicia la seva intervenció amb la projecció d’un vídeo 
per explicar el projecte Cal·lípolis i afirma que serà 
un projecte molt poderós com a motor econòmic 
territorial, capaç de consolidar l’àrea del Camp de 
Tarragona com a principal nòdul logístic del nord-
est de la península i un dels principals d’Europa 
meridional. També és un projecte per ampliar l’oferta 
turística sostenible i de qualitat.

L’alcalde afirma que “seguim instal·lats en la cultura 
del no i hem d’impulsar l’economia amb models 
sostenibles i socialment més justos. Estem davant 
d’un canvi de paradigma. Hem d’emprar eines 
diferents que no comprometin futures generacions”.

Finalment, afegeix que “Cal·lípolis Next Generation 
és un projecte en el que hi participa l’administració 
municipal, Repsol, el sector químic, AITASA (Aigües 
Industrials de Tarragona, SA) i el Port de Tarragona; 
un clar exemple d’aliances i generositat per tirar 
endavant un gran projecte”.

Comenta que l’empresa invertirà a Tarragona en els 
propers anys 1.400 milions d’euros. Entén que “ara 
és el moment de transformar l’economia i també el 
model productiu”. D’Europa vindran 140.000 milions 
d’euros, 72.000 a fons perdut. Hem de modernitzar el 
país i escometre més experiències de treballar entre 
institucions públiques i empreses privades.

S’ha de fer una aposta clara pel sector industrial i 
sumar empreses grans amb les petites.

Cal·lípolis és una oportunitat per a Repsol. És una 
projecte transversal i afavoreix el turisme sostenible. 
Destaca la importància de l’hidrogen en la transició 
energètica. 
Planteja la necessitat de potenciar nous vectors 
d’energia per guanyar independència i no dependre 
d’altres zones del planeta que no son segures i que 
son més costoses. Comenta també que “a Espanya les 
energies renovables son un 30% més barates que les 
que es produeixen a Alemanya”.

PERE SEGURA
Alcalde de Vila-seca

JUAN ABASCAL
Director Executiu de Transformació 
Industrial i Economia Circular de Repsol



CARLOS DE PALMA
Màster. Pilot Militar. Coronel
Ejército del Aire en la Reserva 
(amb experiència en 
operacions a l’Afganistan)
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CONFERÈNCIA SOBRE 
GEODESENVOLUPAMENT 
INTEGRAL

Presenta 
Robert Moragues, director gerent de la Fundació Gresol

El coronel d’aviació, ara a la reserva, adverteix que parla 
en nom seu i proposa compartir la seva xerrada com si fos 
un vol. 
Explica que l’ordre mundial està representat pels estats. 
Afganistan és conegut per pertànyer a l’antiga ruta 
de la seda. Va recordar als assistents com els EUA van 
tardar només un mes en instal·lar-se allí -després dels 
atemptats de l’onze de setembre- i van treure els talibans 
del govern a l’arribar; en canvi, van tardar deu anys en 
localitzar a Bin Laden. La OTAN, a petició de les Nacions 
Unides, s’hi va sumar i, ara, després de vint anys, les 
forces internacionals s’han retirat del país provocant el 
retorn dels talibans al govern, que estaven al Pakistan.
De Palma posa en valor el treball que s’hi ha fet durant 
aquests anys, per part de les forces occidentals, per 
portar progrés i dignitat a la població, especialment, per 
a les dones. 
Afganistan és un país amb riquesa en el subsòl com el 
liti, l’opi, el gasoducte, etc. Son poblacions tribals i les 
diferents tribus no s’entenen, alguns tenen una visió 
radical de la religió musulmana, el país està marcat per 
una corrupció generalitzada entre els seus líders... A 
banda dels talibans, que son radicals, s’hi suma l’estat 
islàmic que és una organització terrorista. Ara el país 
està amb grans dificultats i es preveu fam i inseguretat. 
De Palma lamenta la situació actual de les dones, que 
pateixen el retrocés dels drets adquirits en els darrers 
anys .



SERGIO VÁZQUEZ
Secretario general de 
Infraestructuras del Ministerio 
de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. 
Gobierno de España
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CONFERÈNCIA 
DE CLAUSURA

Presenta 
Anton Pont, president d’honor de la Fundació Gresol

El secretari general d’infraestructures comparteix taula 
amb el president d’honor de la Fundació Gresol, Anton 
Pont, per posar punt i final a aquesta Jornada.
Vázquez destaca el bon moment actual per escometre les 
transformacions que necessita el país. Per la seva banda, 
Anton Pont li retreu que s’anunciïn en els pressupostos 
unes quantitats per a inversions i que, després, només 
s’executi un percentatge molt baix -com a mínim en 
aquest territori-. El secretari explica que “per dur a terme 
les inversions, primer cal licitar-les i això porta temps. 
Aquest any s’ha licitat vuit vegades més que l’any passat”.
Destaca que “l’àrea de Tarragona és un pol industrial dels 
més dinàmics de l’estat i del sud d’Europa. Aquesta regió 
té els pilars de la nova economia: situació geogràfica, 
bona logística, dotació d’infraestructures i fortalesa 
del sector industrial; tots ells actius estratègics per a la 
competitivitat”.
Es fa una aposta pel tren i Tarragona té una posició 
privilegiada. Parla d’un estudi per aquesta àrea pel que fa 
al transport de viatgers en tren i mercaderies per situar-
les per l’interior de la costa. També es refereix a l’estació 
intermodal que es construirà al nus de Vila-seca, a tocar 
de l’aeroport de Reus, per afavorir la interconnexió amb 
rodalies i el futur tren-tramvia que projecta la Generalitat. 
S’acabarà l’autovia A-27 a finals de l’any 2022 i preveu 
que el 2023 s’haurà acabat el corredor del mediterrani.
En definitiva, llança un missatge d’optimisme per al 
progrés i els interessos econòmics d’aquest territori.
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Amb el patrocini de:


