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Els alcaldes de Reus, Salou,
Cambrils i Vila-seca s'incorporen al
pacte per l'alliberament de les
mercaderies per la costa

Una imatge dels batlles | Cedida

Els alcaldes de Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca s'han sumat als de Tarragona, Altafulla,
Torredembarra, Creixell, Roda de Berà i El Vendrell per reclamar l'alliberament de les
mercaderies per la costa. La trobada, celebrada aquest matí de dijous al Palau de Congressos de
Tarragona, ha servit per incorporar als màxims responsables del Pacte d'alcaldes de 2005 a
aquest clam a favor de desplaçar el trànsit de mercaderies per l'interior del territori.
Els alcaldes de Reus, Carles Pellicer; a l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor
d'Hisenda de Vila-seca, Xavier Farriol; i al primer tinent d'alcalde de Salou, Marc Montagut, s'han
sumat als acords presos durant la primera trobada celebrada també a Tarragona el 10 de maig i
on els alcaldes de Tarragona, Altafulla, Creixell, Roda de Berà, El Vendrell i Torredembarra van
manifestar el seu desacord en què el Corredor Mediterrani de mercaderies comparteixi l'ús de
la plataforma de viatgers i, en conseqüència, travessi les zones més poblades del nostre territori.
Els alcaldes també han acordat impulsar una nova trobada amb el teixit institucional, empresarial
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i associatiu del territori per ampliar aquest front comú. També està previst convocar una reunió
dels alcaldes amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per traslladar les
peticions del territori en relació amb el pas de mercaderies per la línia de la costa.
Els alcaldes reclamen l'exigència de l'inici immediat de l'estudi del traçat alternatiu pel pas de
mercaderies que compta ja amb una partida pressupostària als PGE, i la complementació que
s'escaigui d'aquesta partida per tirar endavant l'estudi que permeti una plataforma segregada per
a mercaderies, i la seva construcció efectiva. Així mateix, els alcaldes manifesten el seu suport al
Corredor del mediterrani com un element indispensable de connexió amb Europa, malgrat que és
necessari implementar amb la màxima urgència les reivindicacions d'aquest manifest en la
concreció d'aquest corredor de mercaderies.
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