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El present número, que compleix el segon any d'edició 

de la revista, aposta per donar a conèixer dos sectors 

importants de l'activitat econòmica a les nostres comar-

ques. Un emergent, més jove, en el capítol dels serveis: el 

coworking, que viu un boom important amb models d'em-

presa ben diferenciats. El segon, més industrial, se centra 

en les potencialitats empresarials de Valls i la seva comarca.

Completen aquest número una àmplia entrevista a Carles 

Castilla, director general del Grup Castilla, empresa que 

busca nous reptes amb l'horitzó d'un important increment 

en la seva facturació ; així com les habituals seccions de "Mi 

mayor error", Emprenedors, Finances i Assegurances, entre 

altres continguts.

Empresa al dia en aquesta versió en paper, al costat de la 

seva aposta digital www.tarragonaempresarial.com, es 

consoliden com els referents de la informació econòmica a 

les nostres comarques.
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COWORKING

Un entorn que va més enllà de la feina i que potencia 

les oportunitats de negoci. Aquesta és una de les afir-

macions fetes per emprenedors que treballen en estructu-

res definides com a coworkings. Al cap i a la fi, esdevé un 

concepte en el qual es resumeix tota una filosofia de vida, 

organitzativa i estratègica que permet l’autònom, el ‘free-

lance’ o l’start-up nodrir-se d’un entorn heterogeni, útil per 

separar vida professional i personal, i una via per abaratir les 

despeses de tenir despatx propi. 

La febre dels coworkings sembla imposar-se amb força a 

la demarcació de Tarragona, fruit de l’aparició de cada ve-

gada més autònoms que lluiten per sortejar la precarietat 

laboral. A més, sovint sembla beneficiós pertànyer a un 

que no pas buscar-se un local propi (deixant de banda, fins 

i tot, l’aspecte econòmic). Com veurem més endavant, hi 

ha grans empreses que decideixen enviar treballadors seus 

a coworkings, sigui per abaratir costos o perquè coneguin 

Febre de 
coworking

Una empenta per poder emprendre un negoci i començar de 
zero. Una manera de treballar tot compartint recursos, generant 

sinergies i estimulant la creació de projectes transversals

les diferents realitats del moment i es relacionin. L’aspecte 

emocional és un altre dels punts destacats per part dels 

coworkers. Amb diversos exemples, veurem com és d’im-

portant connectar amb el nostre coworking ‘ideal’ i encai-

xar amb el tarannà de la seva gent. No deixa de ser la re-

cerca d’una comunitat on podem emmirallar-nos. És a dir, 

“per treballar, s’ha d’estar còmode”, diu la majoria. 

Si reculem en el temps, Reus ha acollit estructures, com ara 

vivers d’empreses, que han esdevingut els antecessors del 

coworking. Per exemple, el primer centre d’empreses de 

REDESSA, ubicat al Camí de Valls, que es va inaugurar l’any 

1998. “L’any passat, quan aquestes instal·lacions van com-

plir 20 anys, es va fer una remodelació amb una inversió 

de 75.000 euros, que va servir per actualitzar aquest espai 

i millorar aspectes estructurals i decoratius amb l’objectiu 

d’homogeneïtzar els serveis més bàsics amb la resta de 

centres d’empreses. Aquest és el primer dels tres centres 

CRISTINA VALLS

Imatge de l'espai La Caravana Coworking a Tarragona  CEDIDA
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d’empreses que gestiona actualment l’empresa municipal 

REDESSA, juntament amb Tecnoredessa (a l’edifici Tecno-

parc) i amb el centre d’empreses del CEPID. Actualment, si 

sumem les persones que treballen a tots aquests centres 

d’empreses, hi tenim més d’un miler”, explica el director de 

Serveis a les Empreses de REDESSA, Eduard Vicente. 

Amb el temps, l’estructura s’ha engrandit i ofereixen una 

pila de beneficis: abaratiment de despeses amb preus més 

competitius i la possibilitat de fer networking amb altres 

empreses instal·lades al mateix centre de negocis. “Els preus 

varien en funció dels metres quadrats, del centre d’empreses 

i dels serveis que se sol·licitin, però el preu de partida està al 

voltant dels 300 euros. També hi ha preus especials per als 

nous emprenedors, amb despatxos a partir de 99 € al mes, 

tot i que actualment aquests espais estan tots ocupats”, 

afegeix Vicente. Amb tot, destaca que l’opció més econòmica 

és la zona de coworking, “on pots tenir un espai de treball per 

un preu de 75 € al mes”, anuncia a tall de novetat. I és que 

des d’aquest mes d’octubre, les instal·lacions de REDESSA 1 

tenen un nou espai de coworking situat al terrat de la segona 

planta del centre d’empreses del Camí de Valls. Amb la 

reforma realitzada, s’han habilitat tres despatxos i set taules 

de coworking, que poden donar cabuda fins a una quinzena 

de persones. A més, l’espai compta amb sala de reunions, 

lavabos propis i terrassa. Ara per ara, ja estan ocupats els tres 

despatxos individuals.

L’adequació d’aquest espai ha comportat una inversió 

de 8.000 euros destinats bàsicament a la instal·lació de 

wifi i a l’obertura de dues noves finestres. A més, també 

Sectors de les empreses 
instal·lades al Camí de Valls

(Primer centre de REDESSA)

Oci i serveis

Nutrició/alimentació

Construcció i sector immobiliari

Salut i teràpies naturals

La febre dels coworkings sembla impo-
sar-se amb força a la demarcació de Tar-
ragona, fruit de l’aparició de cada vegada 
més autònoms que lluiten per sortejar la 
precarietat laboral
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s’ha adequat la terrassa exterior amb un tendal i mobiliari 

de jardí. Tot i amb això, bona part de les taules i cadires 

utilitzades provenen d’altres centres d’empreses de 

REDESSA. “En els darrers anys, hem potenciat les activitats 

i les sessions de formació per tal que les persones que 

treballen als nostres centres estiguin al dia de temes 

relacionats amb el món de l’empresa i puguin sentir 

que no són només llogaters d’un espai, sinó que també 

formen part de la comunitat d’empreses i emprenedors 

de REDESSA”, afegeix Eduard Vicente, tot destacant el 

valor afegit.

Una altra infraestructura semblant a un viver d’empreses, 

és la plantejada per l’edifici Multioficines MO, situada a 

l’avinguda de La Salle de Reus, amb la responsable Dolors 

Llorens al capdavant. Amb més d’una dècada d’activitat, té 

les 42 oficines ocupades, gairebé des de la seva obertura. 

Coworkers de ‘llarga durada’

Temps després, han anat apareixent opcions més assequibles 

i els coworkings han esdevingut una opció molt competitiva. 

A la ciutat de Reus, de fet, n’hi ha de més grans i de més petits, 

com ara el Coworking Tecnicoat. “Va ser un projecte començat 

entre 2014 i 2015. Per aquells volts, un dels espais que hi havia –

semblant al que coneixem avui com a ‘coworking’– era Vapor 

Lab, molt a prop d’Expo Mobi, al carrer del Vapor Vell de Reus. 

Vaig plantejar als meus caps, promotors immobiliaris, que 

podríem aprofitar un dels locals buits que teníem per encabir 

un petit coworking, un de sis places a mode de prova, amb 

l’objectiu d’obtenir un rendiment econòmic”, comença a 

explicar la seva experiència el gestor del coworking del carrer 

de La Mineta, Pierre Grubius. 

A partir de llavors, van comparar diversos projectes més 

consolidats a Barcelona i voltants, i van veure una sortida 

força interessant. “Vam extrapolar aquesta idea, pròpia d’una 

ciutat més gran, a Reus, en un espai de prop de 60 metres 

quadrats. A veure com funcionava. De fet, on hi ha el local, 

hi tenim una promoció d’uns quaranta pisos que sortirà a la 

venda de forma imminent. Per tant, dinamització n’hi ha”, 

afegeix Grubius. 

Actualment, hi ha dos coworkers i han arribat a tenir-ne 

tres. Els dos perfils actuals són un aparellador tècnic i un 

agent d’assegurances. Han tingut dissenyadors gràfics i 

desenvolupadors d’aplicacions de mòbil. “Acostumen a ser 

feines lliberals, on necessites una infraestructura professional 

petita, ja que la majoria de les tasques que desenvolupes 

són a fora de l’oficina o exigeixen poc espai”, descriu. 

Al Coworking Tecnicoat, a la llarga, els perfils que s’hi 

han acollit són fixes. Els dos coworkers que hi ha, hi són 

Les instal·lacions de Redessa 1 han acollit un coworking recentment   CEDIDA

Si reculem en el temps, Reus ha acollit 
estructures, com ara vivers d’empreses, 
que han esdevingut els antecessors del 
coworking
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pràcticament des del principi. “El coworking és una bona 

forma de començar un projecte professional i, en el nostre 

cas no tenim horaris. Els coworkers hi poden ser quan 

vulguin. S’ha de tenir una actitud oberta, això sí, perquè 

es comparteix un mateix espai i la privacitat és relativa. 

Disposem d’una sala tancada, no tenim sales de reunions”, 

assenyala el gestor del Coworking Tecnicoat. Per tot un 

mes, ofereixen un lloc on treballar per 150 euros, més IVA, 

amb opció de poder aparcar el cotxe per un mòdic preu a 

banda. 

Crear un coworking, una idea emprenedora

No ens movem de Reus i, sota la dita de ‘fer de la necessitat 

virtut’, parlem amb la Núria Ríos i en Carles Sanromà, un 

parell d’emprenedors al capdavant del coworking Espai 

Factoria (Flat) des de 2018. “Treballava en una empresa 

de màrqueting i, quan em vaig separar del meu soci, vaig Coworking Tecnicoat disposa de coworkers de llarga durada
 PIERRE GRUBIUS
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voler buscar-me un lloc on treballar. Tenia al cap un de 

molt específic. Vaig defugir l’opció de treballar des de 

casa, perquè no em funcionava. Tampoc volia instal·lar-me 

tota sola en un despatx. El que necessitava era envoltar-

me d’una comunitat de gent creativa i sabia que un 

coworking era la resposta”, recorda la seva experiència 

l’emprenedora Núria Ríos. 

Va començar, doncs, a fer recerca del millor entorn on 

treballar, però no va tenir massa èxit. De sobte, Ríos i 

Sanromà van tenir la idea d’obrir-ne un. Van començar en 

un apartament del raval de Santa Anna amb set espais de 

treball, que van acabar sent vuit. “No ens va costar gaire 

garantir l’ocupabilitat. De fet, vam arribar a tenir tanta 

demanda que obrir un altre espai es va convertir en una 

alternativa interessant força aviat”, diuen Ríos i Sanromà. I 

això mateix van fer. A uns baixos del carrer de Sant Vicenç 

van ubicar aquest passat mes de setembre l’Espai Factoria 

Street, amb una dotzena de places. “Més enllà de treballar-

hi, en aquests tipus d’espais vam començar també a acollir 

diferents activitats relacionades amb el benestar personal 

i tallers de lettering, entre altres propostes, les quals van 

tenir (i tenen) molt bona acceptació. Creiem que més que 

un entorn on treballar, un coworking ha de ser una porta 

a la creativitat i a la generació de projectes”, afegeixen els 

emprenedors. 

Pel que fa als perfils dels coworkers d’Espai Factoria, entre els 

dos centres, s’hi han acollit advocats, informàtics, especialistes 

en màrqueting i perfils d’allò més creatius. Els preus per un 

espai de treball es troben entre els 140 i els 160 euros.

Un sector amb recorregut

Canviem de localització i anem a parar a un entorn ben 

diferent: Tarragona. Parlem amb l’Elisabeth Rovira, gestora 

Foto dels coworkers d'Espai Factoria Street el dia de la inauguració  C.V.

Els emprenedors Carles Sanromà i Núria Rius treballant a Espai Facto-
ria Street CEDIDA

Els coworkings han esdevingut una op-
ció molt competitiva a Reus, on n’hi ha 
de més grans i de més petits, com ara el 
Coworking Tecnicoat
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Compromesos amb el medi ambient,
desenvolupem projectes sostenibles

Espai Factoria compta amb dos sales diferents CEDIDA

d’Avant Coworking Tarragona (avinguda de Roma), actiu 

des de fa més de tres anys. “Vaig venir de Barcelona, on 

aquesta mena d’organitzacions estan a l’ordre del dia. Si 

comparem, evidentment, Tarragona és una ciutat petita. 

Molta gent no sap ni que existeixen aquesta mena de llocs. 

Des del principi, però, vam veure que el sector tenia força 

recorregut. En el nostre cas, creiem que no seguim potser 

tots els punts del concepte autèntic de ‘coworking’, perquè 

no fem cap sessió de formació i tallers, però complim la resta 

de característiques. Al nostre coworking, hi ha un ampli 

ventall d’oferta d’espais amb 18 places, 15 de les quals 

estan ocupades, és a dir, un 80%”, comptabilitza. A més, 

disposen d’un espai obert, despatx individual, despatxos 

de fins a quatre persones, una sala de reunions i un 

coworking amb terrassa. 

“Crec que un dels factors més importants a l’hora de triar 

un coworking és que t’entri per la vista, que sigui lluminós 

A Avant Coworking Tarragona, amb Elisa-
beth Rovira al capdavant, s’adapten a les 
necessitats fixes o més flexibles de l’autò-
nom
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i estigui ben acondicionat; i, sobretot, que tingui uns 

preus competitius. Hi ha gent que només s’hi queda una 

temporada, amb la qual cosa ens adapten a necessitats 

fixes o més flexibles”, aporta Rovira. De fet, comptar amb un 

lloc de feina a Avant Coworking Tarragona a mitja jornada, 

ja sigui en horari de matí o tarda, puja fins als 70 euros 

mensuals. A hores d’ara, al coworking hi ha coworkers amb 

professions relacionades amb la informàtica, l’enginyeria i 

la creació i desenvolupament web. A més, també lloguen 

espais de forma puntual i posen a l’abast de l’usuari poder 

domiciliar la seva empresa allà. “La demanda, sens dubte, 

va augment. Nosaltres hem registrat un creixement envers 

l’any passat del 33%. Estem satisfets i ve molta gent de 

l’estranger”, corrobora. 

Un altre al·licient destacat per Rovira és la disposició de 

serveis de secretaria i administració que han posat a l’abast 

dels coworkers, així com també la possibilitat sol•licitar els 

serveis d’un expert en traduccions en anglès i francès. “Les 

A Avant Coworking Tarragona hi ha serveis de secretaria i adminis-
tració CEDIDA

possibilitats són infinites. La clau és saber treure profit de 

les sinergies. En un mercat laboral cada cop més precari, 

on es demanen sovint col·laboracions puntuals i treballar 

per projectes, hem d’ajudar-nos entre nosaltres”, completa 

Rovira. Malgrat tot, diu que la competència també “és alta” 

a la ciutat. 

Una sortida laboral i rotació entre coworkings

Jordi Jiménez, de La Caravana Coworking de Tarragona 

(carrer Santa Joaquima de Vedruna), enraona que “el 

coworking va ser, per a mi, una sortida laboral, després de 

dos anys a l’atur”. De fet, va aprofitar l’oportunitat ja fa cinc 

anys i va actuar ràpid. “Els meus pares tenien un local dedicat 

a la Unió Caravanista de Catalunya (d’aquí va sorgir el nom 

Caravana) i, de sobte, vaig pensar que seria una bona idea 

poder crear-hi una oficina per a gent que volgués compartir 

recursos. De fet, per als coworkers suposa una empenta 

per poder emprendre, sortir de casa i donar el salt. Potser 

no s’hi acaben quedant, però per arrencar, és la opció més 

assequible”, resumeix. Un dels punts que creu rellevants 

d’aquest tipus d’organització és que “la unió de gent de 

diferents professions impulsa la creació de treballs comuns. 

Pots estar buscant un perfil determinat i tenir-lo al costat, 

assegut”, diu Jiménez. 

La gent que treballa a La Caravana Coworking, a 

més, hi roman de forma fixa en termes generals. Hi 

ha 15 places i totes estan ocupades (almenys fins al 

tancament d’aquesta edició). “Un entorn col•laboratiu 

també et garanteix no treballar tot sol i poder compartir 

impressions amb la persona que tens al costat. Hi ha un 

alt component emocional que omple molt el treballador”, 

puntualitza el gestor de La Caravana Coworking. Un 

altre tret que diferencia un coworking d’un espai on 

s’hi localitzen emprenedors, segons remarca Jiménez, 

és “la capacitat de crear comunitat i dinamitzar-la amb 

esdeveniments”. 

Jordi Jiménez, de La Caravana Coworking 
de Tarragona, enraona que ‘el coworking 
va ser, per a mi, una sortida laboral, des-
prés de dos anys a l’atur’.

La Caravana Coworking Tarragona porta en actiu fa 5 anys CEDIDA
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La rotació de coworkings també és una dinàmica habitual. 

“Els coworkers acostumen a anar canviant de lloc de feina 

per diferents variables, sovint no es queden amb la primera 

opció. També creiem que anar generant experiències a 

diferents llocs és molt beneficiós. Si no t’acaba de fes el 

pes un coworking, pots canviar. I és que has de connectar 

amb el teu coworking ideal”, manifesta Jiménez. De fet, 

hi ha professions tan diverses que és ben normal aquest 

moviment. A La Caravana Coworking han tingut fotògrafs, 

dissenyadors, informàtics, comercials i una empresa de 

càstings, fins i tot. “També hi ha empreses que envien els 

seus treballadors a coworkings perquè no estiguin sempre 

al mateix lloc”, explica Jiménez. 

Amb una trajectòria força perllongada també hi ha 

Rubén Martí, gestor de Cowork Tarraco (carrer Pau 

Claris), en actiu des de fa cinc anys. “Un coworking és 

una gran idea, perquè si no pots pagar-te un local propi, 

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU · Pol. Ind. Constantí, Av. Europa, 1-7 · Constantí (Tarragona) · 977 524 650 · www.afepasa.com
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ja tens una solució. A partir de 80 euros pots tenir un 

lloc de feina. L’important és tenir les garanties de poder 

treballar en un ambient de respecte mutu, on encaixis”, 

valora Martí. En aquest coworking hi ha consultors en 

màrqueting digital, consultors veterinaris i cooperatives 

de mercats ambulants, entre altres perfils. 

Sobre aquesta tendència organitzativa, Martí pensa que 

“ha vingut per quedar-se”. “Sí que és cert que avui dia 

hi ha molta oferta per poder trobar un despatx, i més a 

Tarragona, però el que potser diferencia un coworking 

d’un altre espai d’oficines és la seva ànima. Són espais 

singulars, perquè cada coworker ho és”, descriu. 

Actualment, tenen el 90% de localitats ocupades, un 

assoliment que al principi d’obrir el coworking va ser 

“costós”. “La gent encara s’havia de familiaritzar amb el 

concepte”, conclou Martí. 

La unió fa la força

Pel que fa a la competència, la unió també fa la força. 

Per això, al 2014 es va crear un projecte anomenat Xarxa 

d’Espais Coworking (XECC) que uneix persones i facilita 

la mobilitat i el creixement dels professionals del Camp 

de Tarragona. Es tracta d’una iniciativa que van impulsar 

la Coia Domingo i la Núria Fenoll de Vapor Lab, la Laia 

Benaiges de l’Espai La Magrana i El Jordi Massaguer 

i l’Anna Ollé d’El Taller Coworking amb l’objectiu 

d’agermanar diversos coworkings. ■

Sessió formativa a Cowork Tarraco CEDIDA
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J.A. DOMÈNECH
 XAVIER JURÍO

CARLES CASTILLA 
Director general Grupo Castilla

“La clau està en transformar l’empresa 
cap a un model de negoci més digital,  

abans que els teus competidors  
et treguin del tauler de joc”

L’activitat principal de Grupo Castilla sempre ha estat 

el desenvolupament i comercialització de solucions 

software de RRHH per empreses mitjanes i grans. Aquest 

negoci, avui conegut sota les sigles HCM (Human Capital 

Management), té com a objectiu gestionar tot el cicle de 

vida i relació de l’empleat amb l’empresa, mitjançant una 

plataforma tecnològica integrada.

L’empresa desenvolupa les seves solucions tecnològiques 

íntegrament a les seves instal·lacions de Riudoms. Una altra 

singularitat de Grupo Castilla és que aquest procés, així com 

la consultoria posterior, no es delega a terceres empreses. Ara, 

el seu horitzó, és arribar als 15 milions de facturació al 2021. 

Esteu culminant un procés de transformació impor-

tant, enfocat a nous processos com l'adopció plena del 

model Cloud. Pot explicar-nos en què consisteix aques-

ta estratègia?

Tot i que som una companyia nadiua digital, la Transforma-

ció Digital també ens afecta de ple. Això sí, a diferència d’una 

empresa d’un altre sector, nosaltres partim d’un cert avan-

tatge pel que fa a l’equip humà, ja que pràcticament la seva 

totalitat compta amb unes competències digitals mitjanes 

o avançades. Però igualment, ens toca realitzar un impor-

tant pla de transformació tant pel que fa al nostre model de 

negoci que ha d’orientar-se cada cop més al Cloud i cap a 

Business Process Outsourcing (BPO), però també pel que fa 

a l’organització interna de l’empresa on per exemple, s’està 

eliminant el paper de tots els processos de gestió.

D’altra banda, la transformació digital dels nostres clients 

ens obliga a accelerar el ritme d’evolució funcional i tècnica 

de les nostres solucions. És per això, que hem incorporat 

nous serveis a les nostres solucions de RH com per exem-

ple, la signatura electrònica avançada, per aconseguir la 

plena validesa legal i jurídica de documents generats di-

gitalment, o per exemple, l’eliminació de la paperassa (ti-

quets) en el nostre mòdul de despeses de viatge, mitjan-

çant l’ús de fotografies realitzades des del mòbil, o també 

la possibilitat del fitxatge des del mòbil mitjançant l’em-

premta dactilar o de retina. 

A més en ple procés de relleu generacional…

Aquest és un tema delicat i un dels greus entrebancs de les 

empreses familiars. Es tracta d’un moment crucial i com-

plex en la vida d’una empresa, ja que precisament estudis 

recents demostren que el 70% de les empreses familiars no 

‘Hi ha empreses amb negocis tradi–
cionals analògics, fins i tot sectors 
sencers, que ja estan patint la invasió 
de nous competidors nadius digitals’
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"A Grupo Castilla ens sentim molt orgullosos de ser una empresa familiar"

superen el primer canvi generacional i només el 15% acon-

segueixen arribar a la tercera generació. En el cas de les 

tecnològiques l’índex s’accentua, i és molt difícil trobar-se 

amb empreses que aconsegueixin sobreviure més de 40 

anys. 

En el nostre cas, hem dut a terme aquest canvi generacional 

de forma gradual i ordenada, gràcies al suport i l’experiència 

del meu pare, Carlos Castilla, fundador i actual president de 

Grupo Castilla, que ha donat pas a les següents generacions. 

A mi mateix, com a director general, al meu cosí en Javier Cas-

tilla com a director financer i la meva germana, l’Elisabet Cas-

tilla, com a responsable de tresoreria. Durant aquest procés 

de canvi, hem aprofitat a professionalitzar la presa de decisi-

ons de la companyia, amb la incorporació d’un comitè de di-

recció operatiu, format per directius especialistes i qualificats 

en cada una de les àrees de coneixement de la companyia.

I continua sent una empresa familiar

Sí, a Grupo Castilla ens sentim molt orgullosos de ser una 

empresa familiar, on predominen valors com la proximitat, 

la confiança, la seguretat i el compromís. 

Disposem d’una xarxa de 13 oficines repartides pel territori 

nacional, la qual ens permet un tracte amb els clients molt 

més directe i natural. També apostem fermament pel capi-

tal humà. Aquest és el pilar fonamental, som una empresa 

de serveis, i les persones ho són tot, ja que transmeten el 

seu coneixement al client final, bé a través de la consultoria 

o bé a través del producte. 

Pensa que a l’empresa ens coneixem tots, tant jo com el 

meu pare sabem el nom i la trajectòria de cadascuna de les 

persones que col•labora amb nosaltres. És com una gran 

família! És per això que procurarem pel benestar dels nos-

tres col·laboradors. De fet, no és casualitat que el missatge 

que acompanya el logotip de Grupo Castilla sigui precisa-

ment “el valor de les persones”.

La confiança i la seguretat són també un tret diferencial, al 

llarg dels anys hem format un equip humà especialitzat en 

RH, tant pel que fa als enginyers de producte com pel que 
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ment estan guanyant quota de mercat. D'altra banda, la 

transformació digital de les empreses analògiques és lenta 

i complexa perquè requereix capacitar el personal, adqui-

rint noves competències digitals, re-configurar molts llocs 

de treball i processos organitzatius, així com modernitzar 

els sistemes interns de les empreses. 

Però com diu la dita, "quan abans comencis, abans aca-

bes" i en aquest sentit, el temps corre en contra de les 

empreses no transformades. Aspectes de RH com la pro-

fessionalització, la capacitació, el desenvolupament, la 

implicació, la responsabilitat, la col·laboració, etc. del per-

sonal d’una companyia, són la clau per poder créixer (o so-

breviure) en un entorn VUCA, on el mercat és cada vegada 

més exigent.

La seva empresa treballa amb companyies privades i 

amb l'administració pública. Potser aquesta transfor-

mació no afecta per igual.

Nosaltres treballem tant 

per a empreses privades 

(60%) com també per al 

sector públic (40%). Tot i 

que són models organit-

zatius i de gestió molt di-

ferents (per exemple, nor-

malment el sector públic és molt més formalista seguint 

un esquema definit pel dret administratiu), una gran ma-

joria dels processos son molt similars en els dos àmbits, per 

la qual cosa, les millores introduïdes en un àmbit poden 

aprofitar-se en l’altre, com a mínim en una bona part. 

Pel que fa al tema de la digitalització és cert que l’admi-

nistració pública ha començat el plantejament una mica 

més tard que al sector privat, però segons un estudi sobre 

l’estat de digitalització de les empreses i Administracions 

Públiques espanyoles el 90% ja ha iniciat el camí de la di-

gitalització. Nosaltres des de Grupo Castilla, també hem 

percebut aquest canvi. D’una banda per la demanda in-

terna de clients procedents d’aquest sector en temes com 

la signatura digital o els expedients administratius elec-

trònics de RH i per altra banda, com a proveïdors d’aquest 

fa al servei de consultoria, amb una sòlida i contrastada ex-

periència. Pensa que l’experiència mitja a la casa supera els 

15 anys i aquest és un actiu molt difícil d’aconseguir. 

I un altre avantatge és l’autonomia en la presa de decisi-

ons, això ens permet ser molt més àgils i protegir en pri-

mer lloc els interessos dels nostres clients. En una empresa 

multinacional, i que a més cotitzi, els accionistes i la rendi-

bilitat sempre passen per davant. Això es tradueix en un alt 

compromís amb els nostres clients, juguem a llarg termini i 

busquem una relació de confiança duradora amb ells.

Avui es parla molt de transformació digital, però potser 

moltes empreses no són conscients del nou model, que 

a hores d'ara ja no és una opció…

Efectivament, estem en plena era de la Transformació Digi-

tal, en la que moltes de les empreses hauran de reinventar 

completament el seu model de negoci en poc temps, utilit-

zant la tecnologia i la gestió de RH com a principals eines de 

transformació. Ara és quan 

les persones de l’organitza-

ció adquireixen una gran 

rellevància, perquè precisa-

ment aquestes seran les pro-

tagonistes per aconseguir 

que el canvi es faci en temps 

i forma. És per això que les companyies estan apostant molt 

fort en millorar les seves polítiques i sistemes de gestió de 

RH fins al punt que el Departament de RH s’està convertint 

en una peça estratègica per portar a terme amb garanties 

aquesta Transformació. I és en aquest punt on Grupo Casti-

lla pot ajudar oferint solucions i serveis en RH per facilitar les 

empreses aquest procés.

Un repte difícil i que requereix temps.

Hi ha molt en joc, i poc marge d’error. La clau està en acon-

seguir transformar la companyia cap a un altre model de 

negoci més digital, abans que els teus competidors et tre-

guin del tauler de joc. Ho estem veient tots els dies... Em-

preses amb negocis tradicionals analògics, fins i tot sectors 

sencers, que estan patint la invasió de nous competidors 

nadius digitals, que juguen amb avantatge i que ràpida-

La transformació digital de les em-
preses analògiques és lenta i com-
plexa; requereix capacitar el personal, 
re-configurar molts llocs de treball i 
processos organitzatius.
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"Hi ha un altre tret fonamental que ens diferencia de la nostra competència i és que som una empresa 100% local, arrelada al territori".

tipus d’entitats que hem de presentar-nos a nombroses 

licitacions públiques, hem notat un important avenç i 

modernització en el sistema de licitació, ja que en molts 

casos ara no cal presentar en paper, sinó que el procés es 

100% digital.

Respecte a la competència, què diferència a la seva 

companyia de les de la resta del sector?

La nostra experiència i trajectòria en aquests 40 anys, ha 

permès consolidar-nos com un dels operadors més im-

portants i amb major solvència en el mercat de platafor-

mes de Software de Recursos Humans, gràcies fonamen-

talment a la nostra gran especialització.

Però hi ha un altre tret fonamental que ens dife-

rencia de la nostra competència i és que som una 

empresa 100% local, arrelada al territori i amb un 

equip humà molt experimentat, que coneix molt bé 

la normativa i problemàtica en el sector dels RRHH. 

La majoria dels nostres competidors són multinaci-

onals que desconeixen bona parta d’aquesta realitat 

local i es veuen obligats a establir col·laboració amb 

empreses de software nacionals, ja que els models 

retributius tenen aquí unes particularitats molt com-

plexes i amb constants actualitzacions, la qual cosa 

fa molt dif ícil per les empreses de fora, competir en 

el mercat espanyol.

Grupo Castilla s'ha marcat un objectiu en vendes a mit-

jà termini, arribar als 15 milions d'euros de facturació al 

2021. Un objectiu que en el seu sector és ben ambiciós.

Cert, el nostre sector (HCM) és molt estable i els creixements 

promitjos solen ser d’un sol dígit. Però tenim la sort que 

aquesta transformació tecnològica ens permet obrir noves 

línies de negoci emergents: la transformació de la cartera 

de clients cap al núvol (SaaS) i el servei d’outsourcing de 
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"Percebem que la transformació digital a les empreses s’està accele-
rant".

nòmines (BPO), juntament amb el gran potencial de la 

consultoria estratègica en RH, entre d’altres. La companyia 

preveu, en el marc de l'actual Pla Estratègic, un important 

creixement de la xifra de negocis, donant així resposta a 

les noves necessitats del mercat en l'àmbit de la Transfor-

mació Digital de les empreses. Actualment, també estem 

treballant ja en la obtenció de la ISO 27001 (seguretat de la 

informació), la qual cosa permetrà absorbir un major crei-

xement en els negocis al núvol.

D’altra banda, percebem que la transformació digital a 

les empreses s’està accelerant i preveiem que aquesta 

tendència continuï així ens els propers 2-3 anys. Això su-

posa que en el nou negoci, per exemple, la tendència si-

gui adoptar preferentment, algun dels nous models (bé 

Cloud, o bé BPO, o bé models híbrids Cloud/BPO) per so-

bre dels models tradicionals OnPremise, ja que les empre-

ses que es decideixen a fer el canvi, prefereixen incorporar 

ja alguna d’aquestes noves tendències en la seva contrac-

tació.

Els reptes de futur de la companyia no finalitzen aquí ja 

que estem treballant en la creació de noves línies de nego-

ci complementàries sovint demanades pels nostres clients, 

i focalitzades en l'àmbit dels RH, com ara; l’assessorament i 

defensa jurídica laboral, i l’executive search, tot això sempre 

dins un context d’una màxima especialització horitzontal 

en l’àmbit dels RH. 

Fins fa relativament poc, la companyia que vostè diri-

geix tenia una trentena de societats en el grup. En can-

vi, avui, opera com a entitat única. Per què aquest nou 

enfocament?

Sovint la història del passat marca moltes coses del fu-

tur. En el nostre cas no és una excepció. En la dècada 

dels 80 el meu pare va expandir molt la companyia, tot 

creant una potent xarxa d’oficines comercials i de serveis 

de consultoria. Ara semblaria fàcil, però en aquells mo-

ments no ho era gens, no es disposava de cap recolza-

ment econòmic i els inicis van ser molt durs, per tant, 

desenvolupar aquesta expansió es feia pràcticament im-

possible. Llavors, va sorgir la idea d’anar obrint oficines 

locals, mitjançant societats participades amb socis locals 

al 50 o 60%. Es tractava d’una aposta a llarg termini i la 

idea va funcionar prou bé. A principis dels 90 culminà 

el procés de creixement territorial fins assolir un màxim 

de 31 societats i una desena de distribuïdors exclusius 

(d’aquí el nom de Grupo Castilla). 

A partir de 2014, coincidint amb l’arribada de la segona 

generació familiar a la capa directiva, s’implantà el primer 



18
NÚMERO 7

PROTAGONISTA

PERFIL

Edat: 43 anys.

Professió: Enginyer tècnic industrial.

Aficions: Trial, Running i BTT. 

Trets diferencials del seu caràcter: Empàtic i pacient.

pla estratègic i fou l’inici d’una nova etapa expansiva ba-

sada precisament, en una racionalització i simplificació de 

l’estructura organitzativa de la companyia, acompanyada 

també d’una intensa professionalització i transforma-

ció de tota l’organització.

Aquest procés d’integració de tot el canal de distri-

bució ha estat llarg i complex, però l’esforç ha val-

gut la pena i ens ha aportat moltes sinergies en tots 

els nivells (incorporació de molt talent, increment 

de la productivitat, creixement del negoci, eficiència 

organitzativa, millora de marges d’explotació...). Des 

d’enguany, tot i que Grupo Castilla opera ja des d’una 

única societat, ha sabut mantenir intacta la seva xarxa 

d’oficines territorials, reconvertides ara en centres de 

treball.

En alguna declaració seva ha esmentat que va ser 

un encert haver creat l'empresa al Camp de Tarra-

gona. Quina va ser la raó? Per què no a Barcelona, 

Madrid o València?

Certament, possiblement el major encert del meu pare 

va ser situar l’empresa al Camp de Tarragona. D’això fa ja 

40 anys i evidentment llavors, la URV encara no existia. 

Amb el pas del temps s’ha demostrat que va ser una deci-

sió molt sensata. Segurament, la mateixa empresa ubicada 

a Barcelona o Madrid, avui no existiria o no s’hauria pogut 

desenvolupar tant. Hem tingut l’oportunitat de desenvolu-

par i fidelitzar el talent intern, creant un equip de desenvo-

lupament estable, sense les pressions i l’alta rotació de les 

grans capitals. 

Això és fonamental per a una companyia tecnològica ori-

entada a un producte madur, com el nostre. Posterior-

ment, el naixement de la URV va suposar una nova eta-

pa per a Grupo Castilla. Els anys 94-98 vam incorporar un 

gran nombre de joves talents, recent llicenciats justament 

en les àrees de coneixement que nosaltres toquem (infor-

màtica i Relacions Laborals), i la companyia es va professi-

onalitzar moltíssim. Actualment, molts d’ells ocupen càr-

recs de responsabilitat a la companyia i fins i tot, alguns 

d’ells formem part de l’equip directiu. ■

covestro.com

Queremos hacer del mundo
un lugar mejor

Transició  

generacional

"Hem dut a terme aquest canvi 

generacional de forma gradual i 

ordenada, gràcies al suport i l’ex-

periència del meu pare, Carlos 

Castilla, fundador i actual presi-

dent de Grupo Castilla, que ha 

donat pas a les següents gene-

racions. A mi mateix, com a direc-

tor general, al meu cosí en Javier 

Castilla com a director financer i 

a ma germana, l’Elisabet Castilla, 

com a responsable de tresoreria."
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"MI MAYOR ERROR" (VII)

La tradició industrial de l’Alt Camp arrenca la sego-

na meitat del segle XVIII amb l’empresa paperera Go-

mà-Camps, fundada l’any 1758 a la Riba. La família 

Camps s’inicia en la fabricació de paper amb la cons-

trucció d’un molí paperer a la Riba. Era paper tipus 

barba, per a documents oficials. Actualment, continua 

en actiu amb la desena i l’onzena generació al capda-

vant. Durant el segle XIX apareixen a la ciutat de Valls 

les primeres fàbriques textils, adoberies i elaboradors 

d’aiguardents i vins que s’exportaven per tot Europa. La 

fil·loxera, a finals del segle XIX, va afectar molt aquesta 

potent indústria de vi i d’aiguardents i van començar a 

aparèixer les fàbriques d’anisats, un sector molt potent 

L’Alt Camp,  
una comarca amb més de dos 

segles i mig d’història industrial
a la ciutat fins ben entrat el segle XX. L’arribada de la 

línia de ferrocarril a Valls el 1883 amb la línia Valls-Vila-

nova-Barcelona va millorar les connexions de la ciutat 

amb la capital del país i al cap d’uns anys cap a l’interior 

de la península amb la línia de Lleida.

La Guerra Civil va afectar el teixit industrial de Valls i va ca-

ler reconstruir fàbriques i empreses els anys posteriors al 

conflicte. Superada la postguerra, van venir anys de pros-

peritat a la indústria textil vallenca, que es va expandir per 

la comarca, amb factories al Pont d’Armentera, Cabra del 

Camp i el Pla de Santa Maria, on Martí Llopart Trenchs 

va instal·lar una gran fàbrica de lones a inicis del segle XX, 

Potencial 
industrial de Valls

 
Una perspectiva 
actual i de futur

DOSSIER

JORDI SALVAT
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que va provocar un considerable creixement de la pobla-

ció. Les adoberies de la ciutat de Valls també vivien un bon 

moment i el sector paperer va créixer a la Riba i en altres 

poblacions. Sectors com l’espart, la fusta i les arts gràfi-

ques també es van desenvolupar amb força.

La crisi dels setanta, com arreu de Catalunya, va deixar 

tocada de mort el sector textil i més tard les adoberies. 

La creació del polígon industrial de Valls, un dels més 

grans de Catalunya, i el seu desenvolupament els anys 

setanta i vuitanta amb l’arribada d’empreses de diferents 

sectors i mida va compensar la destrucció de llocs de tre-

ball del textil. La construcció de les autopistes Ap7 i Ap2 

va convertir Valls i la comarca de l’Alt Camp en un punt 

estratègic per a la instal·lació de noves indústries que ha 

permès al polígon industrial de Valls seguir creixent. A 

Altres municipis de la comarca també es van començar 

a dotar de polígons industrials. Els primers van ser el Pla 

de Santa Maria i Alcover i després han vingut altres com 

Vila-rodona i Vallmoll, conformant una comarca amb un 

teixit industrial molt important i diversificat.

Un dels polígons més grans de Catalunya

El “Gran Polígono Industrial de Valls” -aquesta va ser el 

nom amb que va néixer- va ser el primer polígon industri-

al que es va tirar endavant a la comarca, en uns terrenys 

a tocar de la ciutat, que albergaven una gran bossa d’ai-

gua subterrània. Es va aprovar l’any 1965 quan diferents 

propietaris de terrenys agrícoles es van posar d’acord per 

tirar-lo endavant aprofitant el “desarrollismo” impulsat 

pel ministre franquista López Rodó. Ho van fer a través 

d’una junta de compensació, que va anar tirant endavant 

la urbanització dels vials, l’asfaltatge, la construcció de les 

canonades d’aigua, la depuradora i a començament dels 

anys setanta es van començar a instal·lar les primeres em-

preses. 

L’arribada el 1976 de la multinacional Kellog's va ser un im-

puls important per atraure altres grans empreses els anys 

següents i el creixement del polígon, que l’ha convertit 

en un dels més grans de Catalunya. Actualment, el Polí-

gon Industrial de Valls està gairebé ple i només té algunes 

parcel·les i naus buides. A tocar, s’han desenvolupat dos 

sectors industrials més -Palau de Reig i Palau de Reig de 

dalt- dedicats a la logística i la distribució, amb empreses 

tan potents com Ikea i Frigicoll. ■

A la comarca hi ha 18 polígons industrials ARXIU

DOSSIER
Potencial 
industrial  
de Valls
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L’Alt Camp és una comarca que, com la resta del país 

s’ha terciaritzat molt les darreres dècades, però ha sa-

but mantenir un teixit industrial molt potent, liderat pel 

gran polígon industrial que hi ha des de fa més de mig se-

gle a la capital, Valls, al qual se li han de sumar els espais 

industrials que hi ha en onze municipis més. En total, 18 

polígons industrials consolidats, que ofereixen més de 700 

hectàrees de sòl industrial, la meitat a Valls -a més del Po-

lígon Industrials hi ha els dos sectors de Palau de Reig-. A 

més, hi ha 600 hectàrees propietat de l’INCASOL i el Con-

sorci de la Zona Franca entre els termes de Valls, el Pla de 

Santa Maria i Vila-rodona, que en els propers anys podrien 

permetre l’arribada de noves empreses. A la comarca hi ha 

actualment més de 3.500 empreses amb més de 35.000 

treballadors directes. L’excel·lent ubicació entre autopistes 

AP-2 (sortides 10 i 11) AP-7 (sortida 33), autovia A-27 al Port 

de Tarragona i la proximitat de l’estació AVE Camp de Tar-

ragona són raons que expliquen la proliferació de polígons.

Els polígons industrials de l’Alt Camp també compten 

amb un gran potencial logístic i ho demostra que el 2003 

la multinacional sueca Ikea va escollir Valls per ubicar el 

seu primer centre de distribució per Espanya i Portugal, 

que cinc anys després va ampliar amb un altre magat-

zem. Concretament s’ha instal·lat al sector Palau de Reig, 

proper al polígon industrial. També la multinacional del 

sector del fred Frigicoll ha escollit la capital de l’Alt Camp 

per situar la seva central logística.

Els polígons sumen esforços

El 2017 va néixer el Camp de Valls-Parc Industrial de 

l’Alt Camp, un instrument de promoció econòmica, fruit 

Divuit polígons industrials  
amb una gran  
diversificació  

de sectors
d’un pacte estratègic signat pels ajuntaments de Valls, 

Alcover, Alió, Bràfim, Els Garidells, El Pla de Santa Maria,  

Puigpelat, La Riba, Rodonyà, Vallmoll, Vilabella i Vila-ro-

dona, municipis amb els polígons industrials més impor-

tants de l’Alt Camp; els agents econòmics i socials del ter-

ritori; i empreses de sectors industrials consolidats.

Els principals objectius del Camp de Valls són potenciar 

i millorar els serveis i les infraestructures dels polígons 

industrials, promocionar el sòl industrial disponible per 

a la captació d’inversions, potenciar el talent, la formació, 

la creativitat i la innovació,afavorir la competitivitat de les 

empreses i fer del Camp de Valls una marca industrial 

de referència internacional. “La clau de la comarca és la 

diversificació de sectors industrials. Amb un sol sector 

dominant no vas enlloc i l’exemple és l’enfonsament del 

sector textil a Catalunya fa trenta anys”, afirma el secre-

tari de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, Rafel 

Castells.

La ciutat de Valls compta actualment amb tres polígons 

industrials, que disposa gairebé 352 hectàrees. El més 

gran és el Polígon Industrial de Valls, amb 177 hectàrees, 

a les quals se li han de sumar 101 hectàrees del Palau de 

Reig i 73,5 al Palau de Reig de Dalt. Hi trobem una gran 

concentració d’empreses de la indústria auxiliar de l’au-

tomoció, la metal·lúrgica, l’agroalimentària, la fabricació 

de materials per a la construcció i, més recentment, la 

logística i els centres de distribució. Però també són im-

portants al Camp de Valls altres sectors industrials i de 

serveis, i un gran nombre de petites i mitjanes empreses 

d’alt component tecnològic en sectors com enginyeria, 
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informàtica, mecànica de precisió, 

producció de motlles i ma-

trius, climatit-

zació i altres 

activitats re-

l a c i o n a d e s 

amb les princi-

pals empreses 

dels sectors es-

tratègics del territori.

Per darrera en extensió del Polí-

gon Industrial de Valls, amb 120 hectàrees, 

trobem el del Pla de Santa Maria, a molt poca distància 

de la sortida número 10 de l’autopista AP-2, a peu de 

la carretera C-37 que uneix Valls i Igualada. Destaquen, 

entre altres: Ursa, Revlon, Hormipresa i Schutz Ibérica. 

Alcover, per la seva banda, disposa d’un important po-

lígon industrial, de 55 hectàrees, a peu de la carretera 

C-14, amb empreses com Cator, Ponderosa, Roval Cos-

metics i Llaza.

Vila-rodona també aprofita la proximitat de la sortida 11 

número de l’AP2 per tenir dos polígons. Els polígons In-

dustrials de Vila-rodona sumen més de 37,5 hectàrees, 

distribuïdes entre el polígon de Les Planes de la Serra i 

Les Arenelles. 

Vi la-rodona 

és la seu d’una 

important indús-

tria agroalimentària, la Coope-

rativa de Vila-rodona, puntera 

en el sector vinícola. El po-

lígon industrial del Mas Vell 

de Vallmoll, per la seva banda, 

disposa de més de 40 hectàre-

es de sòl industrial. Actualment hi 

ha ubicades empreses com Europastry, Rosa 

Gres, Topox Foam, entre altres. Vallmoll disposa d’altres 

zones industrials al municipi que compta amb una llarga 

tradició industrial, sobretot en el camp de la fabricació 

de mobles. 

Actualment, el municipi de La Riba no compta amb un 

polígon industrial com a tal, però alberga en el seu terme 

municipal diverses empreses punteres en el sector del 

paper i de les arts gràfiques. En el cas de Puigpelat, el 

seu polígon industrial, de 18,5 hectàrees, està totalment 

ocupat per l’empresa paperera Essity, abans SCA Hygie-

ne Products. Altres municipis de la comarca (com podeu 

veure en el mapa) disposen de polígons industrials més 

petits.. ■

POLÍGONS A L'ALT CAMP
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Dolors Farré (Valls, 1962) és alcaldessa de Valls des del 

mes de juny passat, però ja fa una dècada que és regi-

dora a l’Ajuntament de la capital de l’Alt Camp. En carteres 

que ha dirigit, com la de Via Pública, ha estat en contacte 

amb el teixit empresarial vallenc i coneix molt bé les seves 

necessitats. Farré destaca en aquesta entrevista la situació 

estratègica de Valls, la seva diversificació industrial i les bo-

nes perspectives de futur. Reconeix que, malgrat la feina 

feta fins ara, hi ha camp a recórrer en la relació entre em-

preses i administracions. 

Quina és la situació de la indústria a la ciutat de Valls?

Comptem amb un teixit industrial diversificat, tant en ta-

many com en sectors, i a més, amb empreses líders en 

àmbits estratègics com l’automòbil, la logística, la cons-

trucció i el paper/cartró. Valls compta amb una llarga tradi-

ció industrial, la seva situació estratègica i els esforços que 

s’ha fet per part de tots, des de les administracions però 

sobretot els agents econòmics i les mateixes empreses, 

hem estat capaços d’avançar, de consolidar el nostre paper 

com a motor industrial del sud de Catalunya. En són una 

prova empreses que han obert mercats, que han innovat 

i han millorat la seva competitivitat, així com en els últims 

anys diverses inversions industrials, totes elles molt impor-

tants, per exemple, de Griffith Foods, de Prat International 

Brands o, més recentment, de Frigicoll, Gazeley i que Ikea 

estigui implantant el seu negoci online per a tot l’Estat es-

panyol a Valls. 

Dolors Farré, alcaldessa de Valls 
“A Valls hem estat capaços de 

consolidar el nostre paper com a motor 
industrial del sud de Catalunya”

Com ha sortit la indústria vallenca de la darrera crisi 

econòmica?

Crec que molts coincidiran que encara no s’ha sortit ple-

nament de la crisi, i més en un moment d’incertesa eco-

nòmica global com la que travessem a hores d’ara. Tot i 

així, també és cert que, en els pitjors moments de la crisi, la 

ciutat va saber respondre-hi i, fins i tot, en va sortir reforça-

da, en diversos sectors econòmics, especialment en l’àmbit 

industrial. Les inversions industrials que comentava abans, 

els esforços de les empreses per innovar i superar-se, el tre-

ball coordinat entre administracions ampliant la formació 

ocupacional i les polítiques actives d’ocupació a aturats, 

van ser només algunes de les accions que es van activar. 

Tot plegat, i molts altres factors, expliquen per què Valls va 

saber sortir-ne reforçada i per què som la ciutat que més 

ocupació ha generat i més ha reduït l’atur en els últims 

anys. Tot i així, sempre ho destaquem: hi ha molta feina a 

"Estem treballant des de Valls genera per 
ser més eficaços i ràpids per respondre a 
les necessitats dels sectors econòmics" "Cobrint dèficits d’equipaments i serveis públics que teníem que són 

bàsics. Encara en tenim molta de feina a fer." CEDIDA
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fer, sobretot pel que fa atendre a tots aquells col·lectius més 

vulnerables, amb més dificultat de trobar feina, com són 

els joves, dones o majors de 45 anys. Aquests han de ser els 

nostres col·lectius prioritaris en la lluita contra l’atur, la nos-

tra preocupació, perquè feina equival a benestar, equival a 

cohesió, a qualitat de vida i futur.

Quines mesures s’impulsen des de l’Ajuntament de 

Valls per potenciar el sector industrial?

L’altre dia m’ho comentaven directius d’una empresa, una 

multinacional que inverteix a Valls, que ja ha començat les 

obres... Les empreses necessitem de les administracions fa-

cilitats. Crec que en això, no només Valls sinó que es tracta 

d’un tema general, tenim encara camí per recórrer i fer-ho 

millor. En això hi estem treballant, des de l’Ajuntament, des 

de l’Institut Municipal Valls Genera, per ser més eficaços 

i ràpids a l’hora de respondre a les necessitats dels dife-

rents sectors econòmics. Això passa per donar més i millor 

suport als emprenedors i empresaris, al conjunt del teixit 

empresarial, passa per millorar la formació, la competitivi-

tat i la capacitat d’inserció laboral de treballadors. Precisa-

ment, en una visita fa poques setmanes en un institut de 

Valls, vaig poder comprovar la gran feina que s’hi fa, amb 

formació professional de primer nivell en àmbits tecnolò-

gics de gran demanda laboral, d’on surten alumnes que de 

manera immediata troben feina. I això és molt bon senyal, 

perquè exemplifica que en conjunt, com a societat, des de 

les administracions, des dels instituts i centres de formació, 

des de l’empresa, s’està treballant en una bona direcció.

Com és la relació de l’Ajuntament amb el Polígon In-

dustrial de Valls?

Sempre ha estat molt franca. Li puc dir ja d’abans, des que 

soc regidora de Via Pública, on la relació amb l’Associació 

d’Empresaris del Polígon sempre ha estat una constant. 

Tenim un gran polígon, un gran motor econòmic per a la 

ciutat, però també per a tot l’Alt Camp i el Camp de Tarra-

gona. I precisament els empresaris, són els que coneixen 

millor les necessitats. A més de les actuacions de mante-

niment, s’hi ha realitzat inversions importants com l’asfal-

tatge del carrer Artesans o, ben aviat, que completarem 

l’asfaltatge de Licoristes. I també l’Incasol està programant 

per al 2020 la construcció de la nova rotonda d’accés a tot 

el sector nord del Polígon, a l’àmbit de Palau de Reig, que 

és clau per millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la segure-

tat de la circulació d’un polígon que està en creixement i 

que necessita tenir les infraestructures viàries que es me-

reix. A la vegada, tenim per davant la modernització de tot 

l’enllumenat a tot el polígon, i aquesta és una inversió molt 

important, que hem de fer realitat perquè la mancança en 

aquest punt és més que evident.

Un del objectius del seu govern aquest mandat es con-

vertir Valls en ciutat universitària. Expliqui’ns-ho.

Valls ha fet un salt en molts aspectes, cobrint dèficits 

d’equipaments i serveis públics que teníem que són bà-

sics. Encara en tenim molta de feina a fer, és clar, però cre-

iem que ha arribat l’hora de posar sobre la taula un projec-

te al que podem aspirar per la força que té la pròpia ciutat, 

pel dinamisme de la seva economia i per la seva situació 

al Camp de Tarragona. Sabem que és un projecte difícil, 

però també que si l’encarem com un projecte de ciutat, 

amb la participació de tothom, amb el diàleg obert amb 

el Govern de la Generalitat i amb la nostra universitat, la 

universitat del territori que és la URV, podem ser capaços 

d’aconseguir-ho.

Com es pot compatibilitzar un dels polígons industrials 

més grans de sud de Catalunya amb un sector agrícola 

potent?

Crec que en el cas de Valls i de l’Alt Camp, crec que en 

conjunt està ben estructurat o, si més no, la convivència 

és molt més senzilla que no pas a altres àmbits del Camp 

de Tarragona on es poden generar conflictes entre sectors 

com la indústria, el turisme o l’agrícola. Ara bé, aquest és 

un punt en el que sempre s’ha d’estar molt atent, on hem 

de ser capaços de mantenir l’equilibri entre sectors i amb 

el territori. En aquest sentit, el POUM que vam ser capaços 

d’aprovar per unanimitat, aquest equilibri era un dels seus 

principals actius. ■

"En els pitjors moments de la cri-
si, la ciutat va saber respondre-hi i, 
fins i tot, en va sortir reforçada"
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polígon químic de Tarragona, que és el més gran del sud 

d’Europa, una gran concentració d’indústria és a Valls i la 

seva àrea, amb més de 700 hectàrees industrials, la meitat 

de les quals corresponen als polígons de Valls. Després del 

de Valls, el més gran és el del Pla de Santa Maria, i després 

hi ha Alcover, Vallmoll, Vila-rodona, Bràfim-Alió i petites zo-

nes industrials de pobles, com SCA a Puigpelat, la Riba, Vi-

labella i altres pobles de l’Alt Camp. Són 18 polígons que es 

toquen entre si, molt propers, que tenen una potència de 

3.500 empreses on treballen més de 35.000 persones.

D’on procedeixen aquests treballadors? 

Són persones que venen de tota la demarcació propera, 

el Camp de Tarragona i en sectors determinats, com l’au-

tomoció i l’alta tecnologia, de Barcelona i la seva àrea me-

tropolitana. Hi ha més de 600 persones venen cada dia de 

Barcelona a treballar a Valls. Aquesta és la fotografia ràpida 

de la situació als polígons industrials, però també tenim un 

teixit de serveis, empreses més petites, tallers, que confi-

gurarien un teixit que doblarien la xifra de treballadors dels 

polígons.

Quins sectors hi ha al polígons Industrials de l’Alt Camp?

Partim d’un sector metal·lúrgic molt important, liderat per 

la Mai i les Indústries Moncunill, amb una gran quantitat 

d’especialització de tallers, que saben fer motllos, matrius, 

utillatges, treballar el metall... La tendència actual és que 

aquestes empreses depenen del gran mercat de mundial 

l’automoció, amb grans empreses com la Lear Corpora-

tion, però també Mig o Plàstics Alt Camp. L’Alt Camp és 

la principal potència catalana en el sector paperer. Tenim 

Essity (l’antiga SCA) a Puigpelat, Gomà Camps i Gomà To-

Josep Maria Rovira, president de la 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls 

“El gran creixement industrial futur de 
Catalunya serà a l’Alt Camp”

Josep Maria Rovira i Valls (Cabra del Camp, 1958) és 

president des de fa pocs mesos de la Cambra Oficial de 

Comerç i Indústria de Valls, després de rellevar en el càrrec 

Marcel·lí Morera. La vallenca és la més petita de les quatre 

cambres de la demarcació tarragonina, però demostra un 

gran dinamisme amb l’objectiu de millorar la situació de les 

empreses de la seva àrea d’influència i atraure’n de noves.

Quina és la situació actual de la indústria a Valls i la co-

marca de l’Alt Camp?

El Polígon Industrial de Valls és actualment una de les àre-

es industrials més importants de Catalunya. Després del 

“Hi ha més de 600 persones venen cada dia de Barcelona a treballar  
a Valls” CEDIDA
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màs a la Riba, Iberboard a Alcover. Un altre sector impor-

tant per volum és el món agroalimentari i d’additius per ali-

mentació animal, com Kellogg's, Norel, Europastry i grans 

cooperatives com Vila-rodona, Nulles o petits cellers. Hi ha 

un altre sector important que és el de materials per a la 

construcció, amb empreses La Ponderosa, Webber, Ursa, 

Rosa Gres, Hormipresa o Topox Foam. Però hi ha empreses 

que fan altres coses, com Bra Monix, Revlon, Roval Cosmè-

tics, Resilam, Redor-Manusa o Valls Química. No liderem 

aquests sectors però tenim empreses importants.

Com han superat la darrera crisi aquests polígons in-

dustrials?

No hi va haver cap empresa important que fes fallida. Si un 

sector va més fluix, l’altre va fent. Es van mantenir les em-

preses i els llocs de treball.

Hi ha hagut problemes de descolalitzacions de produc-

cions d’empresa?

Que hagin afectat a Valls, molt poc. Lear tenia fàbriques a 

tot l’Estat, però gràcies a una decisió d’un dels directius de 

l’empresa, que va posar a Valls el Centre Tecnològic Euro-

peu, sempre hi ha hagut una massa crítica de treballadors. 

Mai han deixat d’haver-hi un miler de persones i actual-

ment hi trobem 600 que són enginyers. Les empreses que 

van tancar són les dedicades a mà d’obra intensiva, que 

feien cablejat, però no estaven localitzades a Valls, només 

dues plantes molt petites. Les plantes de Lear a Cervera, 

Tortosa o Vigo van desaparèixer i la de Valls continua, amb 

alta tecnologia. Empreses que ara estan expandides per tot 

el món surten d’aquest embrió d’alta tecnologia de l’auto-

moció, com EMDEPSA, present en una dotzena de països.

Si mirem el futur, com han de mantenir aquesta com-

petivitat els polígons de Valls i comarca?

La Generalitat té dos eixos estratègics per créixer industri-

alment a Catalunya. Un és a Girona i l’altre està a l’entorn 

de Valls, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona. L’INCASOL ha 

invertit en 500 hectàrees de terreny, que un dia pot ser in-

dustrial i, al Pla de Santa Maria, el Consorci de la Zona Fran-

ca també té 100 hectàrees. Tot aquest terreny industrial de 

primera categoria, en llocs plans, accessibles a l’autopista, 

un dia es posaran sobre la taula i es podran ofertar a em-

preses. Hem de pensar que el gran creixement industrial 

futur de Catalunya serà a l’Alt Camp. Som una potència 

industrial de primera categoria a nivell de Camp de Tarra-

gona i som atractius, perquè som molt a prop de Reus i 

Tarragona i pels preus, els serveis- Les empreses especialit-

zades que hi ha al territori són molt bones perquè vinguin 

empreses. I la proximitat amb els hotels de la costa. Valls és 

un bon lloc per invertir.

Pel que fa a infraestructures, quines són les més neces-

sàries per al desenvolupament industrial de la comarca?

És interessant per a Valls que es foradi el Coll de Lilla i l’au-

tovia A-27 ens comuniqui d’una forma ràpida amb Mont-

blanc i l’interior de la península, però de sortides d’autopis-

ta ja en tenim dues, al Pla de Santa Maria i Vila-rodona. La 

prolongació de l’A-27 és una millora per a la mobilitat de les 

persones i la connexió de les comarques d’interior amb la 

costa, però el més urgent és el desdoblament de la carre-

tera d’Alcover a Valls, que connectarà l’A-27 amb Alcover, i 

que ara és la tercera més perillosa de Catalunya. Hi ha un 

trànsit molt important. I també ens falta millorar la conne-

xió amb el Vendrell. Ens manquen el trams d’Albinyana i 

de Vilardida per tenir una connexió ràpida amb el Baix Pe-

L’INCASOL ha invertit en 500 hectàrees a 
l’Alt Camp i el Consorci de la Zona Franca, 
en 100 i és terreny industrial de primera 
categoria

"El Polígon Industrial de Valls és actualment una de les àrees industrials 
més importants de Catalunya."  CEDIDA
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nedès, que és per a nosaltres un aliat estratègic, perquè 

ens apropa a Barcelona i ens fa molt competitius. Aquestes 

dues carreteres són estratègiques.

I també demanen una millora de les connexions ferro-

viàries.

Si poguéssim tenir una estació on poguéssim carregar 

mercaderies seria extraordinari i encara més si es pogués 

connectar amb el corredor del Mediterrani. Són inversi-

ons a llarg termini, però s’han de contemplar. A la vegada, 

necessitem que la línia Barcelona-Lleida-Madrid es pugui 

aprofitar molt més. Tenim una mancança gran d’agilitat de 

trens. Diuen que no hi ha massa crítica però a l’estació de 

Valls sempre hi ha molta gent que s’espera. Amb les restric-

cions que es preveuen en el futur en l’entrada i sortida de 

cotxe privat de Barcelona, si volem portar gent a treballar 

als polígons de Valls, hauran de venir amb transport públic. 

A les empreses els manca gent d’una certa especialització 

i al territori no n’hi són i han de venir de fora. S’ha de parlar 

amb Renfe per millorar la comunicació entre Valls i Barce-

lona per fer més fàcil l’intercanvi de talent. I hem d’aprofitar 

que tenim l’estació de l’AVE, més a prop de Valls com Tarra-

gona i Reus, que ens l’hauríem de fer una mica més nostra.

Quin és el paper de la Cambra en el sector industrial?

La Cambra és el representant natural de les empreses de 

tot el seu territori. Nosaltres som govern, una entitat de 

dret públic que ens devem a les empreses. Hem de pro-

curar que les empeses del territori vagin bé, satisfer les se-

ves necessitats i ser l’altaveu de les seves reivindicacions 

i oferir serveis adequats a les seves necessitats, com tot 

el que estem fent en la internacionalització i l’exportació 

i importació. També ens preocupa molt la formació dual 

i el talent, perquè és una de les grans raons de ser de la 

Cambra. Hem de vetllar perquè les empreses siguin com-

petitives i perquè el territori sigui atractiu a les empreses i 

en vinguin més. ■

“El més urgent és el desdoblament de la 
carretera d’Alcover a Valls i també ens fal-
ta millorar la connexió amb el Vendrell”

"Si poguéssim tenir una estació on poguéssim carregar mercaderies seria extraordinari i encara més si es pogués connectar amb el corredor del 
Mediterrani"  Arxiu
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Rànquing d’empreses 
de l’Alt Camp  

que més facturen

Dues empreses amb seu social a l’Alt Camp són les que més facturen de la província de Tarragona, segons dades de 

2018. La primera és Essity Spain -l’antiga SCA Hygiene Products-, ubicada a Puigpelat i que es dedica al sector del 

paper i cartró, amb 556,2 milions d’euros. A menys de 20 milions de facturació anual es troba Lear Corporation, ubicada al 

Polígon de Valls, i que fabrica components de motor per a l’automoció, amb una aposta des dels darrers anys per a l’alta 

tecnologia.

A molta distància d’aquestes dues empreses, trobem Gomà Camps SA, a la Riba. Amb 261 anys d’història darrera, és la 

tercera més antiga de l’estat i lidera el clúster paperer més important de Catalunya. La quarta és una multinacional que 

porta més de quadre dècades al polígon vallenc, Kellogg's, que va fregar els 40 milions d’euros de facturació l’any passat. 

Entre les dotze empreses que més facturen de l’Alt Camp trobem sectors molt diferents: menatge de la llar, perfumeria 

i cosmètica, ramaderia o transport. Aquest fet demostra la gran diversificació de sectors que hi ha en la indústria de la 

comarca de l’Alt Camp. A nivell geogràfic, vuit de les empreses que més facturen estan situades a Valls, mentre que dues 

s’ubiquen a la Riba, una a Puigpelat i la darrera, a Alió.

En diferents polígons de la comarca trobem diverses plantes i fàbriques que facturen també algunes desenes de milions 

d’euros, però algunes no tenen la seu social a l’Alt Camp i altres no comptabilitzen les vendes d’aquestes factories de for-

ma individual sinó amb la resta de seus de la Península Ibèrica o a nivell mundial. ■

Matias Gomà Tomàs 
SA (la Riba)
Paper i cartró

30 M€

Essity Spain SL 
(Puigpelat)
Paper i cartró
556,2 M€

Lear Corporation 
(Valls)

Automoció
537,8 M€

Gomà Camps SA
(La Riba) 

Paper i cartró
99,1 M€

Tarraco Import-
Export SL (Valls) 

Perfumeria i cosmètica
32,7 M€

Kellogg
(Valls)

Alimentació
39,9 M€

Isogona SL
(Valls)

Menatge llar
36,2 M€

Gestió Pius Hospital
(Valls)
Sanitari

32,4 M€

Aleados del Cobre SA
(Valls)
Metall

29,6 M€

Global Feed 
Ecotrans SA (Valls)

Transports
28,5 M€

Ganaderia Delta SA
(Valls) 

Ramaderia
27,4 M€

Emdep 2 SL
(Alió)

Instruments de precisió
23,13 M€

Font: Informa

DOSSIER
Potencial 
industrial  
de Valls
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FRANCESC CABRÉ 
La Industrial Algodonera, SA

"Me equivoqué en no haber  
invertido en el sector 

inmobiliario"

Francesc Cabré Masdeu (91) es la memoria viva de 

la economía reusense. Aunque quizá debería decir 

que su enciclopedismo empresarial abarca una exten-

sión geográfica mucho más amplia. Y es también un 

hombre de récords, empezando por los 38 años en los 

que presidió la Cambra de Comerç de Reus o, el más 

significativo para él, que su empresa familiar, La Indus-

trial Algodonera SA, Liasa, haya cumplido 100 años de 

vida.

Como presidente del ente cameral, Cabré vivió la época 

dorada de estas corporaciones y, singularmente, capitaneó 

una clase empresarial local que todavía podía presumir de 

estar en no pocos sectores entre las firmas más relevan-

tes en cada especialidad. “Mi idea siempre fue la de que en 

la Cambra de Reus estuvieran representados los sectores 

importantes, con las empresas más representativas”, ex-

plica. “Tenía la mentalidad americana, quería los mejores 

empresarios en la Cambra, pero teniendo claro que debía-

J. A. DOMÈNECH
 XAVIER JURÍO

"Teníamos entonces empresarios con mucha personalidad; los de hoy saben ganar dinero, pero nada más”.
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mos ayudarles en su faceta exportadora”. Y, como veremos, 

había dónde elegir. 

Con ese objetivo reunió alrededor de la Cambra a las sagas 

empresariales reusenses más notorias, algunas de larga 

tradición familiar. Se agolpan, en un resumen de épocas, 

muchos nombres: Artemi Teixidó, Miquel Colàs, Joan Ma-

ria Mercader, Emili Casals, Francesc Font de Rubinat, Joa-

quim Oliva, Joan March, Francesc Olesti, Pau Abelló, Jordi 

Sabater, Josep Urgellés, Antoni Pont, Josep Rodríguez, 

y tantos otros que podrían añadirse durante los años de 

mandato de Cabré al frente de la Cambra. Y naturalmente 

sus empresas en muy diversos ámbitos: textil, aceite, vino, 

café, frutos secos, maquinaria industrial, avicultura, alimen-

tación, hoteles, entre otros. 

En el recuerdo de aquellos tiempos, asoma sin embargo 

hoy la nostalgia y un cierto halo de pesimismo empresarial. 

“Han quedado muy pocos”, lamenta Cabré. “De mi gene-

ración, Busquets y Teixidó. Además de grandes trabajado-

res, estos empresarios encontraron el sector y el producto. 

Hoy tenemos todavía buenos emprendedores, sí, pero tie-

nen mucha cosa fuera de Reus, ya no los vemos por aquí”. 

Cabré argumenta otra diferencia: “Teníamos entonces em-

presarios con mucha personalidad; los de hoy saben ganar 

dinero, pero nada más”.

Durante sus mandatos, Cabré impulsó toda suerte de ini-

ciativas, muchas de ellas ligadas a las infraestructuras, el 

comercio, la universidad, … De manera que, prácticamente, 

no había día en que los medios de comunicación –enton-

ces no tan abundantes como ahora– no recogieran alguna 

noticia que tenía como protagonista a la Cambra de Co-

merç de Reus. En ese tiempo, Cabré dinamizó la Fira de 

Reus, cuya gestión recaía en el ente cameral; fue de los pri-

meros en reivindicar el aeropuerto como una plataforma 

a potenciar y llegó a reclamar incluso su gestión, tomando 

como modelo lo que hacen las cámaras de comercio fran-

cesas en algunos aeropuertos. 

Cabré todavía llegó a impulsar, junto a otros reusenses, 

proyectos como el de crear la Escuela de Horticultura, y 

propuestas de más calibre como la Escuela de Empresa-

riales (más tarde Facultat d’Econòmiques), y la mucho 

más ambiciosa de establecer en Reus la Facultat de Medi-

cina de la URV, una idea totalmente privada que pretendía, 

y así se consiguió, hacer de Reus un centro universitario, 

pero ligado a una universidad pública. Se enmarcaba esta 

iniciativa dentro de ese espíritu tan reusense, del que hoy 

solo quedan rescoldos, como es el de impulsar, desde la ini-

ciativa privada, equipamientos para la ciudad, cediendo o 

aportando espacios o terrenos para abaratar la inversión. 

Eran los penúltimos ejemplos de la fuerza de la sociedad 

civil, que entonces sí tenía todavía peso, y muy destacado 

en Reus. Cabré lamenta que “ya no existe aquella sociedad 

civil; ha quedado totalmente destruida, fagocitada por la 

gestión pública y la política, que busca controlarlo todo”. 

Y recuerda que “a Reus lo hizo grande la sociedad civil y 

empresarial. Precisamente, la Cambra de Comerç de Reus, 

junto a otras corporaciones y asociaciones mercantiles lo-

cales, era un fiel representante de esa sociedad civil”. Hay 

que apuntar aquí que el peso de este ingeniero textil era 

especialmente importante en el sector universitario. Du-

rante años tuvo cargos muy vinculados a la universidad. 

Entre ellos, miembro del Consell Social de la Universitat 

de Barcelona; de la ejecutiva de la Universitat Oberta de 

Catalunya, o presidente del Consell Social de la URV.

Recalemos en Liasa. Hoy, la cuarta generación de la fami-

lia sigue al frente de la empresa, en un sector que ha visto 

cómo cerraban en el último medio siglo un buen número de 

compañías históricas, afectadas por las crisis intermitentes, 

y por la específica del textil, con las importaciones asiáticas. 

Cabré ha visto desaparecer grandes compañías del sector, 

no pocas instaladas en Reus. “Aquí prácticamente no queda 

nadie, salvo alguna excepción. Mire, recuerdo las sederas, las 

del algodón, las de manipulados”. Y desgrana las que rápida-

mente vienen a su memoria y que ya son historia: La Sedera 

Industrial de la familia Viladomiu; Viuda Witcher, Puig Car-

cereny, Yglesias i Suqué, Canadell i Llevat, Castellà Baró.

Liasa se ha mantenido “porque nosotros somos eminen-

temente industriales. Si hubiéramos sido comerciales ha-
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bríamos cerrado hace tiempo. Es decir, nos salvó nuestra 

inquietud por innovar, por buscar nichos de mercado que 

no podían abastecer las grandes empresas, al ser, teórica-

mente, pedidos de poco volumen. Hemos ido a buscar en 

qué sectores podíamos introducirnos, aportando ideas e 

innovación. Así, por ejemplo, en los cordones elásticos, o las 

corbatas de género de punto que en su día estuvieron de 

moda. Buscamos los segmentos especializados en los que 

no haya demasiada competencia”. En esta línea, Liasa creó 

filiales para sus diversas especialidades, pudiendo de este 

modo ofrecer una imagen específica de especialización.

La idea del detalle y la especialización sigue fija en el presi-

dente de la empresa. Todavía hoy pasa horas en las naves 

mirando de mejorar algún procedimiento, aprovechando, 

por ejemplo, las grandes ventajas del láser como medidor, 

que le apasionan; en fin, siempre ocupado en mejorar las 

técnicas de producción. Ahora bien, “por las oficinas, ni me 

acerco”, dice sonriendo. La inventiva no ha faltado nunca 

en esta empresa de La Selva del Camp. Durante años, por 

ejemplo, Liasa lideró la producción del cordón de mecha 

para encendedores, “una idea que introdujo mi padre”, y 

más adelante, la mecha para encender los cohetes de piro-

tecnia, evitando aplicar directamente la llama. El cordón de 

mecha es una anécdota en la producción de Liasa; lo cier-

to es que hoy la empresa trabaja para muy diversos secto-

res: agricultura, deporte, náutica, moda… Y son numerosas 

las marcas bien conocidas que llevan sus productos. Unos 

ejemplos: las bolsas de Carolina Herrera, Loewe, Chanel o 

Inditex llevan cordeles hechos en La Selva del Camp. O los 

cordones de zapatos de la marca Munich, e incluso las go-

mas de las carpetas de la Universitat Autònoma de Barce-

lona.

Paralelamente a la actividad industrial, Cabré aumentó su 

actividad agrícola, de gran tradición familiar, adquiriendo 

fincas de avellanos y creciendo en este sector. “Llegamos 

a ser los máximos productores de avellana en España”, 

Cabré recuerda que “a Reus lo hizo grande la sociedad civil y empresarial. Precisamente, la Cambra de Comerç de Reus, junto a otras corporacio-
nes y asociaciones mercantiles locales, era un fiel representante de esa sociedad civil”
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"Las propiedades agrícolas nos servían de aval bancario"

Cabré conoció a muchos de los grandes empresarios reusenses que 

marcaron el siglo pasado. Y vivió, como hemos apuntado, los últimos 

destellos de aquel Reus que ha acabado perdiendo la pátina de po-

tencia económica y el lustre de una sociedad civil emprendedora y 

con gran capacidad de influencia en diversos entornos. Hasta media-

dos de los años 90 del siglo pasado, Reus guardaba todavía muchas 

esencias de su poderío empresarial, con incluso pequeñas multinacio-

nales de origen local. Quedaban entonces rastros de la ciudad empresarial que durante un tiempo había traspasa-

do fronteras. Un tiempo heredero del popular eslogan ‘Reus, París y Londres’, que ha quedado para la historia. 

Este empresario, activo culturalmente, quiso durante sus mandatos al frente de la Cambra recoger capítulos de la 

historia económica de la ciudad, apoyando estudios o encargando otros como, por ejemplo, el muy significativo de 

la epopeya empresarial de los hermanos Eduard y Francesc Recasens, que resume la increíble aventura económi-

ca de estos dos reusenses, y que muestra el empuje y determinación de una clase empresarial que tuvo en Reus 

otros ejemplos de parecido calibre.

Este es el tono que se recoge en la gran historia de Liasa que ha escrito el propio Cabré, en la que abundan los 

nombres y datos, muy ligados a la empresa, pero también otros que ayudan a comprender aquella larga época, 

que llega hasta cerca del final del siglo XX en el que los empresarios reusenses habían llevado el estandarte de la 

ciudad como ejemplo de poderío económico. 

Pasión por la historia económica

recuerda Cabré. “Hicimos una apuesta muy fuerte. Esto 

tiene su explicación. En la época de mi padre, si tú ibas al 

banco y no tenías propiedades para avalar un crédito, no 

te dejaban el dinero. Y fueron unos años que yo también 

viví. Mi padre, Francesc Cabré Cogul, se imbuyó de esta 

idea y se aferró a ella. Los Miarnau y Banús, amigos de mi 

padre, le decían que no fuera por ese camino”.

“La verdad es que no acertamos, pero si no hubiéramos 

tenido ese patrimonio agrario, hoy no existiríamos. Pero 

he de confesar que nos equivocamos en no haber inverti-

do en el sector inmobiliario, como hicieron tantos otros”. Y 

el paso siguiente, más allá del ladrillo, fue la oportunidad 

del turismo, con la participación de capital reusense en 

la creación o participación de cadenas hoteleras bien co-

nocidas. “Esto lo vimos venir, pero no nos enganchamos 

tampoco a ese tren…" ■
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L’any 1969, el mateix en què l’ésser humà va aconseguir posar els 

peus a la lluna per primera vegada, va ser el moment en el qual 

es va produir l’arribada de la multinacional alemanya BASF a Tarra-

gona. El primer pas d’una expansió que ha fet que el centre ubicat 

a la Canonja sigui un dels més importants de l’arc mediterrani. 

Les xifres que envolten la planta tarragonina certif iquen 

aquesta realitat. Més de 700 treballadors al centre de pro-

ducció, en una àrea de més de 100 hectàrees, alberga quatre 

plantes de producció operades per BASF, una joint venture 

amb SONATRACH i cinc plantes d’empreses terceres. El cen-

tre disposa, addicionalment, d’un parc de tancs i d’un atraca-

ment al port de Tarragona.

BASF Tarragona s’ha convertit, des de la seva inauguració, en el 

centre de BASF més gran al sud d’Europa i el primer a nivell de 

l’estat on comparteix espai amb 14 instal·lacions més de la multi-

nacional alemanya ubicades a: Barcelona, Cabanillas, Canovelles, 

Castellbisbal, Guadalajara, l’Hospitalet de Llobregat, Madrid, Me-

jorada, Rubí, Utrera, Zona Franca, Paterna, Almeria i Cartagena.

Evolució constant

‘L’any 2019 completarem 50 anys d’Operacions a Tarragona. Una 

història molt rica i plena de projectes, amb alts i baixos, com qual-

sevol organisme viu, sempre adaptant-nos a les condicions del 

mercat i l’estratègia de la companyia. Als últims anys els conceptes 

de seguretat, protecció del Medi Ambient, la millora energètica, 

ús dels recursos, i l’automatització i digitalització han evolucionat 

molt i seguiran en la nostra agenda a llarg termini ‘, explica Rodri-

go Cannaval, director de la planta de BASF a Tarragona, respecte 

l’evolució del empresa des de la seva instal·lació en el territori.

I és que aquesta història de BASF a Tarragona comença amb la 

construcció de la planta Styropor (1969). Ben aviat, la central tar-

ragonina va rebre un nou i important impuls amb l’edificació del 

complex OXO (1971) per a la fabricació d’alcohols. Una dècada més 

tard aquest centre esdevé referent a nivell mundial gràcies a la 

implementació del canvi de procés d’alta a mitja pressió que su-

posa un important estalvi energètic. L’empresa continua creixent 

i l’any 1992 es posa en marxa la planta de resines de polièster. 

Aquesta dinàmica expansiva fa que l’exercici del 1996 BASF 

Tarragona exporti més del 50% de la seva producció. Els anys 

successius són una seqüència d’instal·lació de noves plantes 

i elaboració de nous productes. La importància de Tarragona 

dins de l’estratègia empresarial de BASF es fa més patent 

l’any 2000 quan es trasllada la seu de BASF Espanya a Tarra-

gona. 

Mig segle deMig segle de
BASF A TARRAGONABASF A TARRAGONA
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Amb l’inici del nou mil·leni es construeix el moll d’atracament per a 

càrrega i descarrega de vaixells de l’empresa en concessió al Port de 

Tarragona. A partir d’aquest moment, l’empresa comença a rebre re-

coneixements per la seva tasca mediambiental com el certificat d’or 

EWS per la seva gestió de l’aigua. En la vessant social, també desta-

ca el llançament del programa de voluntariat i patrocini del Nàstic 

Genuine, un equip que promou la normalització de la pràctica espor-

tiva entre el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. 

Un fet que no passa desapercebut per al director de la planta tar-

ragonina: ‘M’agradaria destacar la manera en què la companyia 

està integrada en l’entorn, com s’involucra, sent un agent actiu en 

el desenvolupament social i cultural’, indica Cannaval.

Una multinacional ‘familiar’

‘L’empresa és molt familiar. Quan jo era petit es feien moltes activi-

tats pensades per a les famílies com el concurs de pessebres o de 

pesca. També hi havia un equip de futbol dels treballadors ... aques-

tes activitats ens permetien veure la fàbrica per dins ‘, detalla Paco 

Serra Romero, actual Planning & Logistics Manager Clúster AP de 

BASF Tarragona.

El cas d’en Paco, que ara té 48 anys, és paradigmàtic d’aquest am-

bient familiar que existeix a BASF. Ell va començar a treballar a la 

planta tarragonina amb només 19 anys. ‘He passat d’anar a veure a 

els reis d’orient a la fàbrica quan era un nen, a viure-ho des de dins 

ara que soc pare’, explica.

Anys abans ja havien començat a treballar a BASF Tarragona el 

seu pare i el seu tiet. ‘És un cas que es repeteix, fills d’operaris que 

treballen aquí amb 2, 3 i fins a quatre membres de la mateixa fa-

mília’, indica Sierra que afegeix: ‘El factor humà és molt impor-

tant, hi ha molta companyonia i vincles d’amistat entre els tre-

balladors’. Segurament, aquesta és una de les causes de la bona 

salut de l’empresa ubicada a la demarcació i que li assegura que 

aquestes 5 dècades d’existència s’incrementin any rere any. 

Les plantes de producció del centre de Tarragona proveeixen a indús-

tries que fabriquen productes finals que utilitzem en el nostre dia a 

dia com, per exemple, detergents, cosmètics, plàstics o fungicides.

En aquests moments, hi ha 5 plantes operatives a Tarragona: La 

Planta de deshidrogenació de propà, la Planta de dispersions i 

solucions polimèriques, la Planta de Formulació, la Planta de kre-

soxim-metil i la Planta de Resines de polièster.

La planta de deshidrogenació de propà té com a objectiu la pro-

ducció de propilè mitjançant la deshidrogenació catalítica de 

propà. Aquest propilè s’utilitza per a la fabricació de components 

plàstics com envasos per a aliments, teixits, equips de laboratori, 

entre altres aplicacions.

La Planta de dispersions i solucions polimèriques elabora, d’una 

banda, les dispersions que són polímers en emulsió fabricats a 

partir de mescles de monòmers amb múltiples aplicacions en di-

ferents sectors industrials (adhesius, pintures, construccions, tèx-

til, entre altres). I per l’altre costat, les solucions polimèriques que 

també són materials polimèrics però, a diferència de les dispersi-

ons, el polímer és soluble en el dissolvent emprat. Les seves prin-

cipals aplicacions es troben en el sector cosmètic i de detergents.

A la planta de formulació de Tarragona es produeixen fungicides. 

La majoria de les més de 50 formulacions diferents fabricades en 

aquesta factoria s’utilitzen majoritàriament per a la protecció de 

cultius com cereals i hortofructícoles. Precisament, a la Planta 

de kresoxim-metil s’elabora aquest principi actiu que dona nom 

a la fàbrica i que s’utilitza per a produir fungicides.

Per acabar, a la Planta de Resines de polièster es fabrica 

aquest tipus de polímer anomenat termoestable. El producte 

f inal acaba convertint-se en un material sòlid i resistent que 

no es fon amb la calor. Molts productes d’ús quotidià conte-

nen aquestes resines; es pot trobar, per exemple, en fogons, 

materials per a la construcció, productes per a la indústria na-

val i automòbils. ■

Laboratori, centre de producció BASF Tarragona a la Canonja BASF
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Vista d'una de les quatre plantes de producció de BASF Tarragona  BASF

Producció actual 
Detergents, cosmètics o fungicides, alguns dels 
principals productes que s’elaboren a Tarragona

Les plantes de producció del centre de Tarragona prove-

eixen a indústries que fabriquen productes finals que 

utilitzem en el nostre dia a dia com, per exemple, deter-

gents, cosmètics, plàstics o fungicides.

En aquests moments, hi ha 5 plantes operatives a Tarra-

gona: La Planta de deshidrogenació de propà, la Planta de 

dispersions i solucions polimèriques, la Planta de Formu-

lació, la Planta de kresoxim-metil i la Planta de Resines de 

polièster.

La planta de deshidrogenació de propà té com a objectiu la 

producció de propilè mitjançant la deshidrogenació catalí-

tica de propà. Aquest propilè s’utilitza per a la fabricació de 

components plàstics com envasos per a aliments, teixits, 

equips de laboratori, entre altres aplicacions.

La Planta de dispersions i solucions polimèriques elabora, 

d’una banda, les dispersions que són polímers en emulsió 

fabricats a partir de mescles de monòmers amb múltiples 

aplicacions en diferents sectors industrials (adhesius, pin-

tures, construccions, tèxtil, entre altres). I per l’altre costat, 

les solucions polimèriques que també són materials poli-

mèrics però, a diferència de les dispersions, el polímer és 

soluble en el dissolvent emprat. Les seves principals apli-

cacions es troben en el sector cosmètic i de detergents.

A la planta de formulació de Tarragona es produeixen 

fungicides. La majoria de les més de 50 formulacions di-

ferents fabricades en aquesta factoria s’utilitzen majorità-

riament per a la protecció de cultius com cereals i hor-

tofructícoles. Precisament, a la Planta de kresoxim-metil 

s’elabora aquest principi actiu que dona nom a la fàbrica i 

que s’utilitza per a produir fungicides.

Per acabar, a la Planta de Resines de polièster es fabri-

ca aquest tipus de polímer anomenat termoestable. El 

producte final acaba convertint-se en un material sòlid i 

resistent que no es fon amb la calor. Molts productes d’ús 

quotidià contenen aquestes resines; es pot trobar, per 

exemple, en fogons, materials per a la construcció, pro-

ductes per a la indústria naval i automòbils. ■
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BASF te previst invertir més de 30 milions d’euros a la 

planta de Tarragona aquest 2019. A quins projectes i mi-

llores es destinaran aquests recursos?

En els últims anys hem invertit una mitjana de 30 milions a 

l’any a Tarragona en millores de les condicions de seguretat, 

protecció del medi ambient, increment de capacitats i digi-

talització.

Quines noves Inversions s’esperen a Tarragona a mig i 

Llarg Termini?

En 2022 tenim prevista la posada en marxa de noves línies 

de productes agroquímics.

"En 2022 tenim prevista la posada en marxa 
de noves línies de productes agroquímics" 

Rodrigo Cannaval 
Director del centre de producció de Tarragona i màxim responsable 

de la Manufacturing Community a la península ibèrica.

La sostenibilitat i l ‘economia circular tenen, cada cop 

més, un major importància en el desenvolupament es-

tratègic de l’empresa?

L’economia circular i la sostenibilitat avui són temes clau, 

no només en el desenvolupament estratègic de la compa-

nyia, sinó que també han de ser-ho per a la nostra adminis-

tració i societat. Tots els elements de la cadena han de ser 

partícips. La companyia actualment implementa projectes 

de reutilització de plàstics com a matèria primera, tenim 

reptes clars de maximitzar l’ús d’aigua regenerada.

Quines millores creu que necessita el clúster químic 

de Tarragona per ser encara més competitiu?

El Clúster de Tarragona és molt competitiu i podria ser 

molt millor si les qüestions d’energies, infraestructures, 

reglaments, etc. fossin una oportunitat en lloc d’una 

complexitat i un cost, que és com es veuen a dia d’avui.

Quins són a els principals reptes de futur de l’empresa 

a Tarragona?

Els reptes futurs estan en primer lloc en els col·labora-

dors: el canvi general del qual hem d’aprofitar la reno-

vació sense perdre l’experiència acumulada. Un altre 

repte seria millorar la nostra competitivitat operacional 

(energies, infraestructures, aigua, etc). Si tenim persones 

capaces i som competitius tenim un terreny fèrtil per a 

futurs projectes a Tarragona.

En quins productes han detectat un major creixe-

ment?

El segment Agro és el que s’ha desenvolupat més en els 

últims anys al nostre centre. ■
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El encefalograma comercial de la carga aérea en Reus es 

absolutamente plano. Y aunque clamen algunos polí-

ticos y sectores empresariales locales, la carga área parece 

no tener recorrido en el aeropuerto de Reus. Así lo atesti-

guan, por un lado, las cifras, prácticamente nulas en los 

cinco últimos años. Y por otro, la previa y evidente ausencia 

de demanda, a la que se añade la competitividad de aero-

puertos muy cercanos. Todo ello no hace que se vislumbre 

un cambio de tendencia.

Desde hace años, se viene lanzando al aire la especie 

de que debería potenciarse la carga aérea en el aero-

puerto de Reus, como gran apuesta de futuro. Y estas 

proclamas se han realizado, en su mayoría, sin enten-

der cómo funciona este sector, y casi siempre buscan-

La carga aérea 
no tiene recorrido 

en el aeropuerto de Reus

do a un responsable, y el más cercano en este caso 

es Aena, el ente público gestor de los aeropuertos en 

nuestro país.

El aeropuerto parece no tener futuro en este sector

Vayamos con las estadísticas. Según señalan fuentes 

del organismo público a este medio, en lo que lleva-

mos de año no se ha producido ninguna operación 

en carga aérea en el aeropuerto reusense. El mis-

mo resultado se registró en 2018, 2017 y 2016. Para 

encontrar las últimas operaciones de este tipo hay 

que remontarse al 2015, cuando por el equipamiento 

pasaron solo 10 kilos de mercancías. En 2014 habían 

sido 700, siempre según las estadísticas públicas de 

Aena.

La demanda en este sector se concentra en muy pocos aeropuertos (Madrid, Barcelona, Zaragoza y Victoria, entre los principales) ARCHIVO
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Pero es que cuando ha habido algún movimiento signifi-

cativo, “se ha debido a que en otros aeropuertos no se po-

día hacer esta operativa, por diversas circunstancias, y se 

ha desviado al de Reus”, explican las mismas fuentes. Aena 

subraya que, en todo caso, “tenemos la infraestructura de 

Reus a disposición de la demanda”.

Y es que el aeropuerto de Reus no escapa a la dinámica ge-

neral del mercado, es decir, que “la decisión de operar mer-

cancías es exclusiva de las compañías aéreas, en función de 

sus intereses estratégicos y políticas comerciales, así como 

de las condiciones del mercado”. Esta fue la respuesta del 

Gobierno a una pregunta efectuada desde el Parlamento 

hace unos meses.

La demanda en este sector se concentra en muy pocos ae-

ropuertos (Madrid, Barcelona, Zaragoza y Victoria, entre los 

principales). Respecto a la operativa, a diferencia de hace 

unos años, la carga aérea ya no solo opera en horarios noc-

turnos, lo que ofrecía una amplia disponibilidad de slots has-

ta llegar a su saturación horaria, sino que actualmente utiliza 

parte de la bodega de carga de los vuelos comerciales, ya 

que los modelos de aviones que se incorporan al mercado 

ofrecen prácticamente una multifunción pasajeros/carga. 

De manera que, en la actualidad, la capacidad operativa de 

las plataformas aeroportuarias más destacadas sigue te-

niendo amplio margen de crecimiento en el sector carga.

El pasado año los aeropuertos españoles movieron 1,01 mi-

llones de toneladas, un 9,9% más. Madrid-Barajas encabeza 

el ranking seguido, con 518.00 toneladas movidas (+9,9%) 

de Barcelona-El Prat con 173.000 toneladas. El tercer lugar 

lo ocupa Zaragoza con 166.000 toneladas (+10,8%), el aero-

puerto que más crece en este sector (17%). ■
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Rio Longboard  
vol fer el  

salt internacional

Una crisi pot donar lloc a una opor-

tunitat. És el que els va passar als 

germans Mario i Pablo López quan 

l’any 2012 el primer, fuster de pro-

fessió, es va quedar a l’atur. Ambdós 

eren molt aficionats al món de l’skate 

i l’snowboard i el Mario es va muntar 

la seva pròpia taula d’snowboard, però 

li va durar ben poc. Es va trencar. Van 

començar a investigar com fabricar 

una taula que no es trenqués i van 

construir els primers prototips de tau-

les en un petit subterrani amb matèria 

prima de proximitat. Van acabar tro-

bant una família de fustes toves que 

creixen prop dels rius, conegudes com 

a poplar, que són molt abundants, i 

que els va permetre no haver de recór-

rer a fustes d’importació i poder oferir, 

d’aquesta manera, preus molt com-

petitius gràcies a fabricar el seu propi 

laminat ells mateixos i no importar-les. 

Van decidir crear una pàgina de Face-

book per vendre les primeres taules.

El 2015 van prendre la decisió de mun-

tar la seva pròpia fàbrica homologada i 

100% dedicada al material esportiu d’alt 

rendiment. Van participar a Tarragona 

Impulsa, on van comptar amb tutories 

a càrrec de professionals de diferents 

àmbits i va aconseguir coneixements 

sobre emprenedoria. Pablo López havia 

acabat el Batxillerat Tecnològic, però 

treballava en un sector que res tenia a 

veure, com a professor de ball, i va de-

cidir deixar-ho per dedicar-se a crear 

l’empresa, Rio Longboard. Els dos ger-

mans es van associar i van fundar una 

SCP, per fabricar longboards, snowbo-

ards i wakeboards. 

Després de tràmits legals, que en 

Pablo considera força farragosos, el 

novembre de 2016 van constituir de-

finitivament l’empresa. “Aconseguir 

el capital inicial per arrencar l’em-

presa va ser difícil, perquè era una 

època complicada. Vam aconseguir 

de diverses fonts de finançament: 

de la banca, un inversor privat i apor-

tacions dels socis. Ens va anar molt 

bé dissenyar un pla d’empresa amb 

l’ajut de Tarragona Impulsa, on les 

sessions que vaig fer-hi em va servir 

per ordenar les idees, veure si l’em-

presa era viable i formar-me”, explica 

Pablo López, que apunta que el preu 

A l’esquerra, Mario López Martín, i a la dreta el seu germà Pablo, a la nau de Rio Carbon Works 
SL, a Boltaña (Osca). CEDIDA
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RIO LONGBOARDS

 
ANY DE CONSTITUCIÓ:

 2016
SECTOR:

 Esportiu
NÚMERO DE TREBALLADORS:

 3
FACTURACIÓ AL 2018:

 12.000 euros

de mercat dels seus productes és ele-

vat i això els reporta uns marges de 

benefici importants amb poca pro-

ducció. Han fet un càlcul de produir 

unes 1.200 taules l’any. Els articles que 

venen són molt personalitzats. 

També han estat una de les deu em-

preses emergents que ha impulsat 

l’Acceleradora Camp Tgn Up, a través 

d’un programa d’acompanyament, 

formació empresarial i mentoria per 

tal afavorir-ne el creixement i la con-

solidació. La iniciativa ha estat coordi-

nada per la Diputació de Tarragona 

i ha comptat amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Reus (REDESSA),El 

2016 van obrir una botiga al als locals 

del Nàutic de Tarragona, el Rio Sto-

re en Tarragona. Actualment l’obren 

amb cita prèvia i allí el client veu com 

li acaben el seu producte amb un 

muntatge in situ amb els accessoris 

que tria, com les rodes, coixinets, les 

ondulacions. 

En cas de customització, ja s’han reu-

nit anteriorment. També tenen altres 

productes de moda, com samarretes 

i gorres. “Els productes d’skate són 

més econòmics perquè el públic és 

molt jove, però en els productes per 

neu i aigua, els preus són més ele-

vats”, comenta.

El 2017 van prendre la decisió de si-

tuar la seva planta de fabricació prò-

pia a Boltaña (Osca). “El preu de les 

naus a Tarragona era molt elevat i 

vam trobar un espai molt econò-

mic en un polígon de naus noves en 

aquesta localitat d’Osca, que a més 

és molt propera al Pirineu aragonès, 

on tenim molts clients potencials de 

la nostra línia d’snowboards”, explica 

López, que apunta com a objectiu 

“millorar processos de producció i 

reduir costos.”

El gran repte que és planteja Rio 

Longboards és la seva internaciona-

lització i per fer-ho estan cercant un 

soci que aporti capital. També neces-

siten capital per potenciar el SEO i 

SEM de la botiga on-line. Fins ara ja 

han venut a altres països, com Brasil, 

els Estats Units, França, Japó o Alema-

nya. “Muntar una empresa com Rio 

Longboards és una muntanya russa 

d’emocions. L’obtenció de recursos és 

molt difícil i passes mals moments, 

però hem guanyat molta experiència 

i molts aprenentatges”, conclou.

També estan molt satisfets dels 

premis obtinguts, com Premi Tar-

ragona Empresa Impulsa i el  

Telefònica Open Future, que reconei-

xen projectes d’emprenedors. ■

“El preu de les naus a Tar-
ragona era molt elevat i 
vam trobar un espai molt 
econòmic en un polígon 
de naus noves en aquesta 
localitat d’Osca”



42
NÚMERO 7

EMPRENEDORS

J.S.

Go, els dos socis, Orquín i Sardà, van 

reunir 60.000 euros a través de fri-

ends, family and fools. Aquest terme 

anglosaxó denomina el primer recurs 

d’uns emprenedors a l’hora de tro-

bar finançament per al seu projecte, 

la font més propera i accessible per 

emprendre un nou negoci: família, 

amics i entorn més proper. D’aquesta 

manera han anat tirant endavant fins 

ara, però Orquín admet que de cara 

a l’expansió que estan planificant els 

propers mesos es plantegen intentar 

accedir a altres fonts de finançament.

Actualment venen els seus productes 

a través de la seva pàgina web i tam-

bé en una vintena de punts de venda 

AirGO,  
passamuntanyes antipol·lució

AirGO és un projecte empresarial 

que sorgeix del pla empresarial 

de final del grau d’Administració i 

Direcció d’Empreses a ESADE que 

van fer dos tarragonins: Josep Orquín 

i Xavier Sardà. Orquín recorda que la 

idea va venir del dia a dia de la vida 

a Barcelona i el fet de moure’s amb 

moto per la ciutat i la dificultat de 

trobar una màscara contra la pol·lució 

que fos còmode de compatibilitzar 

amb el casc. Van veure que hi havia un 

nínxol de mercat: una peça de roba, 

una alternativa més còmode i flexible 

a les màscares antipol·lució. 

Des d’AirGO han creat el primer passa-

muntanyes antipol·lució, incorporant-hi 

un filtre flexible contra partícules i gasos. 

Al contrari que les màscares, incorporen 

el factor moda en els seus dissenys i a 

més a més, protegeixen contra el vent 

i el fred. Els dos joves emprenedors van 

investigar el sector i van constatar que 

no hi havia cap empresa que fabriqués 

roba anticontaminant i que en el mer-

cat només es trobaven màscares, ele-

ments poc flexibles i incòmodes per 

l’usuari. Van trobar una empresa fran-

cesa que produïa passamuntanyes an-

tipol·lució, però a dins tenien màscara.

L’empresa va arrencar el gener de 

2018 i el mes de maig següent van fer 

les primeres vendes. Per arrencar Air-

a la ciutat de Barcelona i la seva àrea 

metropolitana, com els establiments 

Decathlon. El 2018 AirGO va facturar 

25.000 euros i aquest any esperen 

superar aquesta xifra, ja que comen-

çaran a vendre em altres punts, com 

els centres de Decathlon a Madrid. “El 

nostre objectiu és poder entrar ara en 

nous mercats, en grans ciutats com 

París, Londres i Lisboa i per això ens 

plantegem acudir a una ronda de fi-

nançament per poder afrontar-ho”, 

assenyala Orquín. La producció dels 

passamuntanyes antipol·lució la te-

nen externalitzada a empreses de la 

província de Barcelona i valoren que 

aquesta proximitat els permet resol-

dre amb rapidesa qualsevol necessi-

Els dos socis, van reunir 60.000 euros a través de friends, family and fools CEDIDA
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tat o problema en la producció, a més 

de potenciar el sector textil català, ara 

que tanta producció es fa a la Xina i 

altres països. Pel que fa a la gamma 

de productes, van començar amb 

tres models: Frío polar, per a èpoques 

i zones de més fred-; Huracan, per a 

climes intermitjos; i Ciclón més espor-

tiu i transpirable. Aquest passat mes 

de juliol han iniciat la comercialització 

d’un quart model, Brisa, més estiuenc, 

confeccionat amb tela feta de plàstic 

reciclat del fons marí i del qual n’estan 

molt orgullosos per la seva contribu-

ció a la conservació del medi ambient. 

Incorpora també una peça nassal per 

assegurar un millor segellat. Els quatre 

productes tenen en comú la comodi-

tat, la moda, la protecció contra el vent i 

fred i adaptabilitat a qualsevol tipus de 

casc, i són ideals per a ciclistes i runners.

Durant el procés d’arrencada del pro-

jecte, els dos socis d’AirGO han tingut 

el suport d’un mentor de l’INDESCAT 

és el clúster català de la indústria de 

l’esport, a més d’empresaris més ex-

perimentats. Sobre les dificultats que 

han trobat, Orquín reconeix que han 

comès “els errors normals de dos joves 

de 24 anys que es llencen a la piscina 

només acabar la carrera.” “Ha estat 

complicat trobar els proveïdors o mun-

tar la cadena de producció. Per millorar 

el filtre vam haver d’anar a Alemanya”, 

comenta Orquín, que apunta que de 

cara al futur immediat volen seguir 

amb els mateixos productes, però amb 

dissenys diferents. I és que la moda no 

està renyida amb la salut. ■

AIRGO
 
ANY DE CONSTITUCIÓ:

 2018
SECTOR:

 Salut/moda

NÚMERO DE TREBALLADORS:

 2
FACTURACIÓ AL 2018:

 25.000 euros
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Mel Somper, innovant  
en el sector de la mel  

i derivats

Dels errors en pot sortir un nou 

producte. És el que li va passar 

a en Lluís Busom quan estava fent 

proves per produir hidromel i en una 

d’aquestes provatures es fa fer vina-

gre. Però era un vinagre dolç. En un 

sopar del seu poble, Riba-roja d’Ebre, 

Busom va demanar permís perquè 

els seus veïns el tastessin i l’endemà 

tothom li en demanava. Havia nascut 

el vinamelagre. Aquest és el producte 

estrella de Mel Somper, que llavors, el 

2010, feia pocs mesos que havia co-

mençat la seva activitat. Gairebé una 

dècada després, Mel Somper té una 

àmplia gama de productes que distri-

bueixen amb èxit en el mercat català 

i ara volen consolidar-se a nivell inter-

nacional. El vinamelagre, el producte 

estrella de Mel Somper, és el resultat 

de la fermentació alcohòlica d’una 

barreja d’aigua i mel.

Passats dos mesos se li posa vinagre 

de vi blanc ecològic per aportar-li les 

bactèries acètiques que el transfor-

maran en Vinamelagre. Es deixa repo-

sar en barriques de roure francès un 

mínim de quatre mesos abans del seu 

envasat. És un procés que dura un mí-

nim de sis mesos.

La història de Mel Somper comença 

amb les quatre caixes d’abelles que 

tenia l’oncle d’en Lluís Busom. Quan 

tenia disset anys, un dia van anar ple-

gats a treure la mel. “Anava equipat 

amb roba d’esquí perquè em feien 

molt de respecte les abelles, però no 

La història de Mel Somper comença amb les quatre caixes d’abelles que tenia l’oncle d’en Lluís Busom CEDIDA
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Vols professionalitzar les teves xarxes socials?

TÈagradaria que fossin una eina ∆til per fidelitzar els teus clients i ajudar la teva tasca comercial?

Info@comunicacioexterna.com
977 086769

ContactaÈns. Et podem ajudar.

MEL SOMPER

 
ANY DE CONSTITUCIÓ:

 2010
SECTOR:

 Agrícola
NÚMERO DE TREBALLADORS:

 2
FACTURACIÓ AL 2018:

 120.000 euros

portava guants i vaig veure que no 

em picaven i em va agradar”, recorda. 

Busom es va llicenciar com a enginyer 

tècnic agrícola i va començar a treba-

llar com a cap de producció l’obra ci-

vil i les abelles van quedar com una 

afició. Fa deu anys va patir una greu 

malaltia, de la qual afortunadament 

se’n va recuperar, i quan s’havia de 

reincorporar al mercat laboral va de-

cidir deixar el seu lloc de treball en 

el sector de l’obra civil i dedicar-se al 

món de la mel, complementant-ho 

amb l’oli d’oliva.

“Va ser un canvi important a la meva 

vida passar d’un sou fix a final de mes 

a dependre del temps”, recorda Bu-

som. Dos anys després de l’inici de l’ac-

tivitat va començar a produir hidromel 

-ara sí amb èxit- i altres productes com 

la xocolata – fruit de barrejar cacau i 

sucre morè de canya-, varietats de te 

i alguns productes vegans. En la Fira 

Biocultura d’enguany, Mel Somper ha 

presentat el vinagre de mel ecològic. 

Busom confia que la tirada d’aquest 

nou producte els pugui permetre 

entrar en el mercat internacional: “Ja 

hem fet algunes vendes als Estats 

Units, Suïssa i França, però encara no 

ho hem consolidat.”

Mel Somper ven els seus produc-

tes per tres canals: directament a 

la seva botiga, a través de la pàgina 

web i amb un distribuïdor. Tenen una 

gama àmplia de productes, però han 

convertit el vinagre de mel en el seu 

producte més emblemàtic: “Mel en fa 

tothom, però vinagre que sigui dolç 

com el nostre no, i ens permet dife-

renciar-nos. El fem sense conservants 

ni additius amb les bactèries acèti-

ques del vinagre de vi com a base.” 

Mel Somper ven els 
seus productes per tres 
canals: directament a 
la seva botiga, a través 
de la pàgina web i amb 
un distribuïdor

Busom reconeix que ha passat mals 

moments perquè tots els anys la pro-

ducció no és la mateixa i no totes les 

experiències funcionen.

Des de fa tres anys disposen d’una 

planta elaboradora a Flix i la seva dona 

s’ha incorporat a l’empresa. Durant la 

recollida de la mel i de l’oliva contracta 

temporalment més treballadors. Ac-

tualment Mel Somper compta amb 

dues explotacions amb 800 caixes 

d’abelles. De cara al futur, Busom té 

clar que potenciaran els productes 

ecològics i estan col·laborant amb una 

altre empresa en un producte amb 

base de xufa i també una hidromel 

més suau, que seria semblant a la 

kombutxa. ■



Com a capdavanters del sector MICE (trobades, incen-

tius, conferències i fires, per les seves sigles en anglès), 

firaReus es posiciona com a un actor important al Camp de 

Tarragona en l’àmbit de l’organització i producció de fires, 

però també en l’acolliment de congressos. Anualment, re-

visen la seva estratègia comercial, i compten amb un equip 

dedicat específicament al sector MICE. En l’últim any, 2018, 

han celebrat 139 actes i han acollit 136.751 visitants en 224 

dies d’ocupació. Val a dir, que els anys 2017 i 2018 han estat 

rècords. Van arribar a realitzar fins a 125 i 139 actes respecti-

vament. 

Les línies de treball de firaReus es basen en fires i congres-

sos. En el primer cas, hi ha les pròpies, organitzades per fi-

raReus com a promotora d’esdeveniments, les mixtes i les 

externes; pel que fa als congressos, esdevenen estratègics 

per a la ciutat, ja que generen un major impacte econòmic, 

que beneficia la ciutat com a destinació. De fet, firaReus 

registra una mitjana superior als tres congressos anuals en 

els darrers set anys. “Tot i que històricament, firaReus es de-

dicava a l’àmbit firal, un altre actiu amb molt de futur és el 

turisme de reunions. Té unes característiques molt especí-

Reus, focus d’atracció  
de congressos

Es posiciona com a un punt de trobada estratègic per 
al sector sanitari i de l’automoció, entre altres

fiques. Ha de ser associatiu i corporatiu, ha de perllongar-se 

un nombre determinat de dies, ha d’afavorir la pernoctació 

i ha d’acollir més de 50 persones”, especifica el director de 

firaReus, Eduard Vicente. I és que per damunt de tot volen 

ser “coherents” amb la nomenclatura del sector. 

Desestacionalització i diversificació

Hi ha dos aspectes que destaca Vicente en el marc de la 

realització de congressos, almenys basat en l’experiència 

de firaReus: la desestacionalització i la diversificació. “Les 

grans ciutats poden arribar a un cert punt de saturació. 

Llocs com ara Sevilla, Madrid, Barcelona i Bilbao, entre al-

tres, juguen en una lliga superior, està clar. Una estratègia 

competitiva, però, pot encabir en els propers anys alterna-

tives molt interessants. Al final, ciutats com Reus esdeve-

nen una alternativa. Hem arribat a captar actors de sec-

tors polítics i mèdics. Som competitius a nivell econòmic 

amb preus adaptats a la realitat del territori, sempre sense 

abaixar la qualitat del nostre servei. La despesa feta aquí, 

evidentment, no serà igual. El turisme que se’n deriva de 

la realització de congressos és, sens dubte, sostenible en 

el temps i té molt de futur”, afegeix. 

Auditori Antoni Gaudí  CEDIDA
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Gairebé el 70% dels congressos acollits a la ciutat per part 

de firaReus estan relacionats amb l’àmbit de la salut. Per 

aquesta raó, miren de tenir una relació estreta amb l’Hos-

pital Sant Joan de Reus, concretament amb els prescrip-

tors d’aquesta branca -col·legis professionals, associacions 

mèdiques, etc.-, a través dels quals presenten la seva can-

didatura, tot defensant no únicament les instal·lacions, 

sinó també la destinació i el seu entorn: Cambrils, Salou i, 

fins i tot, el Priorat.

A banda de la branca mèdica, a 

hores d’ara també treballen una 

altra especialitat en la qual hi 

veuen molt de recorregut i és la 

relacionada amb l’automoció. La 

precedeix el sector de l’alimenta-

ció i la nutrició. “Tenir l’estructura 

del Clúster TIC Catalunya Sud 

tant a prop ens ajuda a generar 

sinergies i crear esdeveniments 

del sector tecnològic vinculats amb el sector de la salut 

i el turisme. D’aquesta manera, aprofitem tots els ele-

ments diferenciadors del territori. Si una característica 

ha de tenir un congrés és que ha de ser una excusa per 

conèixer i entendre la realitat d’un territori”, diu el direc-

tor de firaReus. 

L’àmbit universitari i científic tampoc podia faltar dins el 

ventall de congressos que s’hi acullen, un factor afavorit 

també per la proximitat de la Universitat Rovira i Virgili 

(URV) amb el recinte firal i de congressos reusenc. 

Acollir un congrés i els seus beneficis

Un congrés aporta a la ciutat una pila de beneficis i, per 

aconseguir esdevenir una ciutat capdavantera, s’ha de 

comptar amb una bona capacitat hotelera, un aeroport 

ben dimensionat i una bona xarxa de serveis logístics 

àgils. Això, segons Eduard Vicente, ho té la capital del 

Baix Camp.

“En l’àmbit de l’automoció, per exemple, hi ha molt a 

oferir. Tenim els circuits de Móra i Calafat, el centre refe-

rent d’IDIADA i el RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. 

Tot plegat, t’acaba posicionant com a ciutat”, explica. 

Ara bé, el fet d’acollir un congrés suposa un llarg recor-

regut. La presentació de candidatures a firaReus no 

s’atura mai, l’acció de promoció d'aquestes és molt ac-

tiva. Vicente la descriu com a una feina “meticulosa”, on 

s’ha de ser pacient. “Creiem que hem assolit una xifra de 

congressos estable i no baixem de les quatre anuals. La 

clau està en trobar el prescriptor 

local que ens ajudi a fer difusió”, 

diu. 

A hores d’ara, firaReus es tro-

ba en una fase de creixement 

i captació, se centra en donar 

un servei diferenciat i amb un 

valor afegit: l’acompanyament i 

l’assessorament.

“No som mers llogaters d’espais. Quan el client es reu-

neix amb nosaltres, tenim uns professionals que ana-

litzen el projecte i un departament de producció que 

aconsella quina mena de mobiliari i de decoració és la 

més adient. És a dir, personalitzem la temàtica dels es-

pais, perquè l’esdeveniment sigui el més original i tren-

cador possible dins el marc del seu sector”, matisa Vi-

cente.

Transmetre una bona experiència al client final a través 

d’una consultoria tècnica és un dels pilars de la feina 

de firaReus. “Per tant, no competim només amb preu, 

creiem que el tracte proper és la millor via per fidelitzar 

el client".

El director de firaReus reitera, amb tot, que una bona 

destinació no es limita a la capital del Baix Camp, sinó al 

que hi ha al seu voltant. “En vuit quilòmetres de distàn-

cia hi ha diversos centres de convencions –Tarragona, 

Reus, PortAventura Business & Events i la Tarraco Arena 

Plaça (TAP). Cadascú té la seva especialitat", manifesta 

Vicente. ■
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La Fundació Rosa Maria Vivar arriba a Reus tot respo-

nent a una necessitat creixent a la ciutat: dedicar un 

espai a la malaltia de l’Alzheimer, entre altres patologies 

relacionades amb la salut cognitiva. L’equip que hi ha al 

darrere ha treballat també de forma estreta amb l’Associa-

ció d’Alzheimer de Reus i Baix Camp amb l’objectiu de su-

mar esforços i crear un centre de referència que tingui en 

compte totes les necessitats que requereix l’usuari que pa-

teix la malaltia, com també els seus familiars i/o cuidadors. 

Es tracta d’un nou centre terapèutic d’estimulació cogni-

tiva per l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria i està situat a 

l’avinguda Antoni Planàs i Marca, 13, de Reus. 

Entre el seu ventall de serveis, l’organització sense ànim 

de lucre posa a la disposició de la ciutadania un centre de 

dia que donarà servei a 80 usuaris amb Alzheimer i una 

Unitat de Memòria amb la capacitat de fins a 60 persones. 

Fundació Rosa Maria Vivar, 
nou centre per l’Alzheimer i la 

Unitat de la Memòria
Comptarà amb una unitat d’estimulació i rehabilitació 

cognitiva i realitzarà tallers de memòria per a tothom, en-

tre altres serveis. “Una de les finalitats és oferir les teràpies 

no farmacològiques més innovadores per a l’estimulació 

cognitiva, útils per poder agilitzar –en la mesura del possi-

ble– l’acceleració de la malaltia”, explica la presidenta de la 

Fundació Rosa Maria Vivar, Margarita Oliva.

Tot i que encara està en fase de construcció, l’edifici té 1.070 

metres quadrats construïts i té 3.500 metres quadrats de zona 

de jardins terapèutics. “La demència és una dolència comple-

xa, no té cura i els símptomes apareixen de forma sobtada. 

Mai se sap quina serà l’evolució. Era necessari un centre de 

dia, un equipament de qualitat dissenyat per aquesta pato-

logia on es faciliti als seus usuaris/es conservar la seva qualitat 

de vida. Tenim sales destinades a la teràpia d’estimulació cog-

nitiva, un espai dedicat a la memòria, i d’altres zones pensa-

des per ser centre de dia on es pot tractar l’usuari que ha estat 

diagnosticat, segons el seu estadi”, afegeix Oliva.

Suport psicològic

Tal com remarca la presidenta de la Fundació, també hi ha 

espais on es duen a terme rehabilitacions cognitives per a 

usuaris que han patit un accident de trànsit i que són re-

versibles. Amb un equip de 20 anys d’experiència, es pretén 

també fer pedagogia. “Volem que s’aprengui més de la cul-

tura de guarir el nostre cos”, especifica Oliva. Amb tot, també 

explica que l’Alzheimer és una patologia d’allò més desco-

neguda i tota atenció és poca. “Cada persona és un món i 

evoluciona de forma imprevisible. A més, fer un diagnòstic 

és encara complicat. L’associació du a terme una tasca com-

plementària de suport psicològic, a càrrec d’un professional. 

Amb aquesta dolència cada dia tens una dificultat per ges-

tionar. Per això, hi estem nosaltres”, completa la presidenta 

de la Fundació Rosa Maria Vivar de Reus, Margarita Oliva. ■

 Vista de l'exterior del centre JOSEP VILLANUEVA STUDI 
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Ja fa anys que entrar al darrer trimestre de l’any, com-

porta l’activació per part de les entitats financeres de 

les diferents campanyes per incentivar les aportacions i 

els traspassos de les diferents eines d’estalvi per la jubila-

ció: Plans de Pensions, Plans de Previsió assegurats, PIAS 

(Plans Individuals d’estalvi Sistemàtic), Fons de Inversió i 

d’altres productes que al llarg dels temps es van inventant. 

Són tants i tant complexes a nivell tant operatiu com fiscal, 

i en general de comprensió, que al final ens poden ocasio-

nar cert “passotisme” i desinterès sobre el real objectiu dels 

mateixos: obtenir un millor complement a la nostra pensió. 

Més d’un 50% de les subscripcions a plans de pensions es 

realitzen durant el darrer trimestre d’any, bàsicament causa-

da per la insistència de les entitats financeres per les pseu-

do-avantatges fiscals que les aportacions poden suposar, i 

per la poca conscienciació que tenim a l’estalvi mensual. 

Tan sols el 19,4% dels partícips de plans de pensions apor-

ten mensualment al seu pla. Curiosament les avantatges 

fiscals són les mateixes si aportem el dia 31 de desembre 

que si ho fem de manera regular durant tot l’any. 

Ens podríem plantejar que això passa perquè fent les apor-

tacions a finals d’any s’obtenen millors rendibilitats. Doncs 

el que diuen les estadístiques és tot el contrari, entrar a fi-

nal d’any, a la llarga suposo un 1% anual de menys rendibili-

tat. Per tant no té cap lògica ni financera ni fiscal.

Evidentment, és millor fer aportacions un cop a l’any que 

no fer-les. De la mateixa manera que és millor anar un mes 
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Darrers mesos de l’any! 
Toca parlar de plans  
de pensions, o no?

GERARD DOMÍNGUEZ
Director de BrokReus

"Els primers anys d’estalvi són molt importants per agafar l’hàbit, però no té massa importància el rendiment que s’aconsegueix". ARXIU



a l’any cada dia 5 hores al gimnàs que no anar-n'hi cap. Però 

és molt millor anar regularment, una hora un parell de dies 

a la setmana. Requereix menys esforç, és molt més saluda-

ble i de ben segur que ens fa tenir molts millors hàbits.

Això és el que hem de fer amb el nostre estalvi en general, i 

en concret les nostres aportacions per complementar la nostra 

pensió. Les hem de repartir al llarg de l’any. Les hem de fer obli-

gatòries. Com si paguéssim la hipoteca o el lloguer de la casa. 

Penseu que, a més, psicològicament anar fent aportaci-

ons periòdiques (a poder ser, mensualment) ens treu la 

incertesa de si s’està comprant en un bon o mal moment. 

Compres a un preu mig, i un preu mig a la baixa, ja que 

si l’aportació és sempre del mateix import, quan el mercat 

està barat es compren mes participacions que quan està 

car. Per tant, s’autoregula, i fa que a poc a poc aprenem i 

ens motivem a seguir estalviant.

Els primers anys d’estalvi són molt importants per agafar l’hà-

bit, però no té massa importància el rendiment que s’acon-

segueix, ja que el capital acumulat encara no és massa ele-

vat. En canvi, un cop ja el patrimoni acumulat té una certa 

importància (normalment es considera així quan l’aportació 

mensual suposa menys del 1% del capital acumulat), cobra 

molta més importància la gestió d’aquest capital. 

Però de la mateixa manera que un bon instructor al gim-

nàs aconsegueix que el nostre esforç físic ens aporti millo-

res a nivell de salut i sobretot que no es fem mal. Un bon 

assessor financer ens ajudarà a agafar bons hàbits d’estalvi 

i a treure un millor rendiment del nostre esforç financer. ■
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Nos encontramos ante un panorama lleno de incerti-

dumbres políticas y económicas que, según muchos 

analistas y organismos, puede desembocar en una crisis de 

dimensiones globales difícil de prever, pero las perspectivas 

no son nada halagüeñas. 

Esto no es algo nuevo ya que la economía siempre se ha de-

sarrollado alternando ciclos de crecimiento y prosperidad 

con otros en sentido inverso. 

Lo cierto es que esta vez, cuando aún siguen coleando al-

gunas consecuencias del último gran crash, confluyen dis-

tintos factores de riesgo, y no pequeños, como el Brexit, la 

desaceleración global en Europa, la guerra comercial entre 

EEUU y China, las consecuencias de la batalla arancelaria de 

aplicación inminente, situaciones nacionales muy comple-

jas como, por citar algunas, Italia, Francia, España, Venezue-

la, Turquía, Argentina o el desplome de la propia Alemania 

(motor europeo). 

Todo este clima de desconfianza internacional ya 

está teniendo su reflejo en mercados, 

sectores de la economía y en sus 

distintos actores. Reina el descon-

cierto. Hay empresas que han de-

jado de crecer al caer sus pedidos, 

otras han frenado en seco sus in-

versiones, algunas han virado hacia 

otros nichos de mercado o cambia-

do su estrategia comercial para lle-

gar a otros países con un resultado 

incierto por lo desconocido. 

En España hoy tenemos muchas empresas que ya están 

sufriendo las consecuencias derivadas del crecimiento que 

está experimentando la morosidad de algunos de sus clien-

tes y, en muchos casos, está seriamente amenazada su con-

tinuidad empresarial. Sectores como, una vez más, la cons-

trucción y sus colaterales, el siderometalúrgico, el transporte, 

la automoción o algunos derivados del agroalimentario ya 

están dando síntomas de alerta pero, como en el pasado re-

ciente, puede acabar extendiéndose a otros sectores, ya que 

actualmente hay mucha interconexión.

Un claro ejemplo podemos tenerlo en la reciente quiebra del 

gigante turoperador Thomas Cook el pasado 23 de septiem-

bre. Hacía muchos años, desde el 2011 en plena crisis econó-

mica mundial, cuando los bancos ya tuvieron que salir a su 

rescate, que se sabía que podía pasarle lo que le ha sucedido 

a este monstruo británico que nació hace casi 180 años, con 

presencia en 16 países, con un crecimiento muy apalancado en 

deuda y realizado a base de fusiones y adquisiciones. 

Obviamente, aparte de internet o el cambio 

climático, el Brexit ha tenido mucho que ver, 

o la depreciación de la libra. A fecha de hoy 

la muerte de esta empresa está teniendo 

graves consecuencias para todo el sec-

tor turístico y no nos referimos sólo a las 

cadenas hoteleras afectadas sino, por 

el efecto dominó, también a otros. 

Todos sus proveedores lo están su-

friendo: empresas de man-

tenimiento, de seguridad, 

selección de personal o 
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trabajo temporal, bebidas, alimentación, fabricantes de mo-

biliario, decoración y un largo etcétera.

No hay todavía certeza de las cifras exactas que supone ese 

impacto negativo en las empresas españolas. Aparte de la 

destrucción de muchísimos puestos de empleo, se calcula 

que ha dejado un agujero de más de 200 millones de euros 

y más de 500 hoteles están cerrando o cerrarán de forma 

abrupta en nuestro país, siendo Canarias y Baleares los des-

tinos más perjudicados. Ha sido tal la magnitud el desastre 

que el propio Gobierno español ha tenido que dar un paso 

al frente para ayudar, y solo en parte, a algunos de los afec-

tados de tal descalabro.

A nuestro sector turístico esta fallida ha supuesto el impa-

go de toda la liquidación de la temporada de verano (julio, 

agosto y septiembre), y colateralmente se han visto afecta-

das empresas de autocares, alquiler de coches, guías, es de-

cir, todos aquellos servicios que el turoperador incluye en sus 

paquetes vacacionales. En cualquier caso, en épocas donde 

el entorno económico es volátil cuando para unos implica 

pérdidas o decrecimiento para otros surgen nuevas oportu-

nidades que hay que saber aprovechar, eso sí, estando pre-

parado e intentando no hacer saltos sin red. Es aquí donde 

hay que buscar un compañero de viaje que tenga mucha 

información viva de los clientes o de los futuros, alguien 

que nos proteja ante un riesgo de impago y que nos ayude 

a crecer con seguridad. La herramienta adecuada para ese 

acompañamiento es, sin duda, EL SEGURO DE CRÉDITO. 

Antes de hacer una venta o prestar un servicio , como mí-

nimo, deberíamos saber si nuestro cliente es solvente y si 

está atendiendo sus compromisos con otros proveedores 

porque de lo contrario ¿para qué venderle?. Una venta sin 

cobrar es el peor de los negocios. Si finalmente el cliente 

nos impaga, con el seguro de crédito podemos recuperar 

hasta el 95% del importe de la venta con lo que su impac-

to negativo queda entonces muy minimizado. Es decir, el 

producto tiene una triple acción: nos ayuda a prevenir, si el 

cliente nos impaga tenemos protegida nuestra cuenta de 

explotación y, además, cuando se produce el impago, los 

servicios de recobro de las propias compañías de seguros 

se encargarán de gestionar su recuperación.

Por otro lado, en la actualidad los operadores de crédito po-

nen además al servicio de sus clientes sus sistemas inteli-

gentes de información con millones de registros de empre-

sas, actualizadas on line de forma permanente, de todo el 

mundo para que sus asegurados puedan acceder a nuevos 

mercados haciendo una prospección comercial selectiva.

Otra bondad de este producto es que hoy es perfecta-

mente compatible con la financiación externa, ya sea 

bancaria o alternativa, mecanismo por el que la empre-

sa agiliza el proceso de sus operaciones a través de una 

buena gestión de la tesorería percibiendo de forma an-

ticipada el importe de sus facturas y sin consecuencias 

negativas en el supuesto de que finalmente el cliente no 

nos pague. ■
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El Restaurant Vermuts Rofes de Reus va acollir aquest 

octubre la presentació d’una nova proposta gastro-

nòmica, la qual va anar de la mà del xef José Miguel Lo-

zano, que s’ha incorporat recentment a l’equip de cuina. 

Durant la trobada, Lozano va descriure la nova selecció 

culinària com a una proposta “innovadora”. “Es tracta de 

cuina mediterrània amb pinzellades d’autor, una fusió 

entre tradició i modernitat. Emprem tècniques de pro-

cedència asiàtica, per exemple, però sense perdre l’es-

sència que caracteritza el restaurant”, va dir el cuiner. va 

destacar també la presència del vermut en múltiples op-

cions i textures. L’escuma de vermut Rofes amb anxova 

i olives amb cruixent de moniato i patates xips n’és un 

exemple.

Val a dir, que la intenció d’aquest canvi és, segons va dir el 

director del Restaurant Vermuts Rofes, Salvador Rofes, 

“modernitzar una mica l’oferta”. I és que tot i estar conso-

lidats a la ciutat, volen continuar sorprenent tota mena 

de públics. “Tenim actiu el restaurant fa ja nou anys i es-

caig i volem seguir evolucionant. A més, és el primer cop 

que presentem un dels nostres cuiners i creiem que és 

important fer visible la gent que hi és al darrere elabo-

rant els plats”, va afegir Rofes. 

Uns altres atractius del restaurant són els diferents es-

pais que hi ha, un tret que ajuda a diversificar el públic 

assistent. Durant la trobada també es va esmentar la 

bona acollida que ha tingut el licor de crema de vermut, 

el qual va estrenar nou recipient de vidre i és present a 

diverses botigues de la capital del Baix Camp. ■

SALVADOR ROFES, gerent i JOSÉ MIGUEL LOZANO, xef T.E.

REDACCIÓ

El Restaurant Vermuts Rofes  
de Reus renova la seva proposta 

gastronòmica
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