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La millora del port i la captació de
turisme tot l'any: les grans
problemàtiques del Tarragonès
Consulta quines són les temàtiques que marcaran la campanya a la comarca de
cara a les eleccions del 26 de maig

El Tarragonès lluita per la desestacionalització del turisme i per oferir una oferta molt més variada.
S'està apostant, juntament amb altres comarques, pel turisme cultural, de creuers, rural i enològic.
Pel que a infraestructures (https://www.naciodigital.cat/noticia/179810) , el territori demana des
de fa molts anys la implantació d'almenys el tercer fil per donar més oportunitats a la comarca
d'aconseguir inversions i que grans empreses apostin per instal·lar-s'hi. És una important porta
d'entrada i de sortida per a les mercaderies del Port de Tarragona.
Per altra banda, es reclama que les mercaderies passin per l'interior i que deixin de transportarse per la línia de la costa. Plataformes i entitats lamenten que el transport de passatgers, en gran
mesura, quedi relegat a l'estació del Camp de Tarragona i que les mercaderies segueixen passant
per la costa, amb tot el perill que suposa.
El tren-tram
També en clau ferroviària, des de la Generalitat i diversos municipis s'està treballant en la
implantació del tren-tram que haurà de substituir l'actual via de la costa que uneix Cambrils i Salou,
i que serà desmantellada amb la posada en marxa del corredor mediterrani. El Tarragonès també
se suma a la demanda de l'estació intermodal al sud de l'aeroport de Reus.
Una altra de les preocupacions és sobre el futur Hospital Joan XXIII. Des de la Generalitat, s'ha
presentat el projecte guanyador de com serà el nou centre hospitalari i el Govern ha assegurat
que els més de 45 milions d'euros estan garantits per la primera fase. Des de la capital de la
comarca, encara ho miren de reüll.
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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