
 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     

                                                                                                                                                                                                                                       

             

 
 

 

La Cambra de Comerç demana que  
No s’abandoni el projecte de l’A-7  

entre La Jana i El Perelló  
  

 

Segons ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull, després de 

reunir-se amb els alcaldes del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès 

afectats pel pas d'aquesta via. Els camions que circulen per la carretera N-340 s'hauran 

de desviar obligatòriament cap a l'autopista AP-7 a partir de l'1 de gener de 2018. 

El President de la Cambra de Comerç de Tortosa Sr. Jose Maria Chavarria, ja va exigir l’A7 i la gratuïtat de 
l’AP-7 a la reunió de la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani celebrada a Barcelona, al maig de 
2016. Com a continuació de les declaracions de Chavarria, en les que destacava que a les Terres de l’Ebre 
tenim un dèficit d’infraestructures acumulat en dècades que incideix greu i negativament en la nostra economia 
i impedeix atreure noves inversions. 
 
Des de la Cambra de Comerç és considera que aquesta iniciativa, no es la solució definitiva al problema que 
tenim a les Terres de L’Ebre. 
 
Chavarria ha destacat que al Sud de Catalunya tenim un problema de col·lapse de la N-340 i passar els 
vehicles pesats per la AP7, es una mesura que afectarà econòmicament als camioners, ja que tenen que 
continuar pagant l’autopista, amb descompte. També te l’inconvenient que ara es col·lapsarà l’AP-7 i alentirà la 
seva circulació. Es trasllada el problema de la N-340 a la AP7, i la solució definitiva, que es la construcció de la 
A7, no es posa damunt la taula. Una solució llargament reivindicada al territori i que a partir de L’Hospitalet fins 
passat Tarragona, ja és una realitat, amb una gratuïtat de peatge de l’AP7 entre L’Hospitalet i Torredembarra. 
 
A la Cambra ens preocupa que si amb aquesta mesura, s’abandona el projecte de la nova A7 entre La Jana 
(Castelló) i El Perelló (Tarragona), continuarem amb una carretera N-340 d’un sols carril per sentit, i no invertint 
en una A7 de futur pel desenvolupament del territori. 
 

 
Per més informació sobre aquest tema podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  

 

  notadepremsa 
             06 de setembre de 2017    
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