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Les connexions de l'aeroport i la
diversificació econòmica: les grans
problemàtiques del Baix Camp
Consulta quines són les temàtiques que marcaran la campanya a la comarca de
cara a les eleccions del 26 de maig

El Baix Camp és com un petit país que té de tot: alta muntanya i mar. Les necessitats d'aquesta
comarca són molt variades. A la zona de muntanya i als pobles més petits hi ha problemes de
taxes d'atur i, en altres, manquen habitatges. En algunes zones, l'alta industrialització que hi ha,
com a la Selva o Riudecols, facilita la davallada de persones aturades i manté l'índex d'ocupació
en xifres prou bones.
Des de la comarca, s'està lluitant contra la desestacionalització del turisme. S'està treballant per
aconseguir un turisme que allargui les temporades, tot apostant per altres tipus de turisme, com
l'esportiu, el rural, el cultural i l'enològic.
La crisi de la pagesia afecta la comarca. Sobretot la pateix el sector de l'avellana, amb la pèrdua
d'un alt percentatge de la collita, la congelació de preus a la baixa de la Llotja de Reus,
l'envelliment de la població que s'hi dedica i les dificultats dels joves per accedir a treballar-hi
professionalment.
Ajuts per a l'avellana
La conselleria d'Agricultura ja ha fet un pas endavant i crearà una oficina tècnica per desplegar el
pla de valorització de l'avellana i concedirà ajudes extraordinàries de gairebé 400.000 euros. Aquest
2019 s'habilitaran ajuts de 120 euros per hectàrea per als professionals i de 280 euros per hectàrea
per als joves productors.
Des del Baix Camp, juntament amb altres comarques veïnes, es reclama l'estació intermodal al
sud de l'aeroport de Reus (https://www.naciodigital.cat/noticia/179810) com a màxima prioritat per
al territori, però Foment no ho té contemplat, almenys a curt termini.
Per tornar a la notícia principal, amb tots els enllaços a les 42 comarques i les 10 problemàtiques,
pots clicar aquí (https://www.naciodigital.cat/noticia/179711) .
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