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La Cambra de Comerç de Tortosa present 
a la jornada “Conectados al Futuro” 

  
 
Organitzada pel Ministerio de Fomento, la Cambra de Comerç de Tortosa ha estat present a la 
jornada sobre infraestructures “Conectados al Futuro”, celebrada avui a Barcelona i inaugurada 
pel President del Govern Español Sr. Mariano Rajoy. 
 

 

      
  

El president de la Cambra de Comerç, José María Chavarria ha tingut ocasió de conversar amb el Secretari 
d’Estat d’Infraestructures Sr. Julio Gómez Pomar, entre altres punts de vista, han abordat la problemàtica de la 
N-340 comentant-li que mentrestant no asseguren la gratuïtat dels peatges de l’AP7, s’està convertint en un 
gran coll de botella, en la problemàtica que aquest fet representa per als seus usuaris i habitants de les Terres 
de l’Ebre. De la mateixa manera li ha insistit en la urgència d’execució del projecte de l’A7 des de La Jana fins 
Hospitalet, que seria la solució definitiva, tal com anat reivindicant en aquest últims anys el plenari d’aquesta 
institució.  
 

  

  notadepremsa 
               28 de març de 2017    
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La Cambra està especialment preocupada per la pèrdua de competitivitat de les empreses de la seua 
demarcació i per la manca de comunicacions adequades, tenint en compte que la inversió executada en aquest 
últims anys sempre ha sigut inferior a la inicialment prevista en pressupostos de l’estat. 
 
Per la seva part el president del Govern, Mariano Rajoy, ha anunciat la voluntat del seu Govern d'invertir durant 
aquest mandat 4.200 milions d'euros d'inversió en infraestructures a Catalunya, centrats bàsicament en la 
xarxa de Rodalies i el corredor mediterrani, però també en carreteres, ports i aeroports. Ha destacat que 
aquesta injecció de recursos arriba "ara perquè podem fer-ho", a raó de 1.000 milions d'euros per any. "El meu 
compromís és que aquest pla sigui realista i verificable " ha assenyalat Rajoy. 
  
El corredor mediterrani, demandat bàsicament pel sector empresarial català, serà la segona gran aposta del 
Govern espanyol. Rajoy ha assegurat que el tram català, que acumula múltiples retards, estarà a punt a la 
primavera de 2020, amb el que "es posarà en xarxa" els ports i aeroports del front mediterrani. 
Per al capítol de carreteres es destinaran 850 milions d'euros, tenint en compte la N-340 que comptarà també 
amb inversions.  
 
Barcelona, 28 de març de 2017. 
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