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Un dossier sobre l'energia nuclear en el nostre territori i una
entrevista a l'expert en turisme Salvador Anton, completen
els eixos centrals del número de març. Anton ens ofereix
una visió plena d’oportunitats per créixer en aquest sector,
però sempre sota la idea de no oblidar les necessitats de la
població local, en lloc d’un enfocament exclusiu de pensar
solament en el turista.
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La revista és un referent en la informació econòmica del
territori, al costat de la seva versió digital i les webs www.
tarragonaport.com i www.buenaquimica.org
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Aquest número ha estat possible gràcies a la col·laboració de les següents empreses i institucions:
ASESA • ANAV • PORT DE TARRAGONA • BASF • BORGES • PROTEGO • CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA • BROKREUS •
AEQT • CAMBRA DE COMERÇ DE REUS • COVESTRO • URV • REPSOL • GRUP OLIVA.
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PEDRO RODRÍGUEZ
ALBA MARINÉ

L’economia
de les entitats esportives:
un futur complicat

Alfonso Periàñez, Jaume Vicheto i Xavi Castro, són els presidents del CV Sant Pert i Sant Pau, CN Salou i Fundació Futbol Base Reus,
respecticament.
CEDIDA

A

la província de Tarragona exis-

manera quasi obligada ha estat les

sobrevivint en un món, l'esportiu, on

teixen un total de 2.669 entitats

dificultats econòmiques a l'hora de

el futur a curt i a llarg termini no és

esportives, que van d'esports mino-

gestionar els seus clubs. Unes difi-

massa falaguer.

ritaris a majoritaris, de menor a ma-

cultats que s'originen a finals de la

jor volum i de menys a més múscul

primera dècada del segle XXI amb

Durant tot aquest procés, la gestió

econòmic. Totes elles, però, tenen

la crisi econòmica i que des de lla-

econòmica dels clubs esportius ha

un comú denominador que s'ha evi-

vors, any rere any, han fet que totes

anat evolucionant fins a un punt, tal

denciat, sobretot, en els darrers deu

aquestes

esportives

com reconeix Xavi Castro, president

o quinze anys. Aquest punt on totes

hagin hagut de fer un treball ardu

de la Fundació Futbol Base Reus,

les entitats s'han acabat trobant de

perquè les seves entitats segueixin

"que amb les noves normatives d'avui

corporacions
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Xavi Castro
La Fundació es va crear per una
desgracia econòmica aliena, però
vam salvar el futbol base de Reus
Fundació
Futbol Base Reus
Pressupost anual:

240.000 €

270 famílies. 17 equips
en dia, un club s'ha de gestionar com
una empresa", i és que, el simple fet
de tenir als monitors d'aquests clubs
titulats i donats d'alta a la seguretat
social ja influeix en aquesta professionalització de l'entitat, i alhora, també implica un esforç en tenir recursos econòmics per afrontar el que
això suposa. Una visió semblant és la
que aporta Alfonso Periàñez, president del Club Volei Sant Pere i Sant
Pau, que defineix a l'entitat com "un
club familiar" però que no fuig de
què, sobretot, quan assoleixes rep-

tòria" després d'haver de descendir sis

ment hagués d'entrar en concurs

tes esportius importants i vols seguir

categories amb l'equip sènior per po-

de creditors sense que cap inversor

sent ambiciós, "no només cal la bona

der fer front a un deute que finalment

apostés per salvar aquest futur eco-

intenció i demostrar l'amor al club,

es va poder saldar l'any passat.

nòmic. Una sèrie de factors que van
més enllà de la pràctica esportiva i

sinó que necessites a persones que
et portin la gerència de l'entitat de

Més dura és la realitat de la Fundació

que com en el cas del Club Nàutic

manera més professional".

Futbol Reus, que es va haver de crear

Salou, amb 630 socis i on tan sols 35

el passat estiu per salvar l'esport base

regatistes són els practiquen esport

En ambdós casos, les entitats vénen

de la capital del Baix Camp després

de competició, fa que, com assegu-

de veure la cara més amarga del que

de la crisi patida per la gestió de Joan

ra el seu president, Jaume Vicheto,

significa una gestió econòmica com-

Oliver al C.F. Reus Deportiu. Una si-

"l'objectiu cada any és aconseguir

plicada. El Volei Sant Pere i Sant Pau

tuació que va provocar que l'entitat

que l'entitat sigui sostenible i que els

fa deu anys va haver de renunciar, tal

roig-i-negra fos expulsada de la Liga

ingressos i les despeses tinguin un

com afirma Periàñez, "a vint anys d'his-

de Fútbol Profesional i que final-

equilibri per seguir sobrevivint".
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Alfonso Periàñez
Vam haver de renunciar
a 20 anys d'història per
sobreviure econòmicament
Club Volei Sant
Pere i Sant Pau
Pressupost anual:

238.000 €

286 socis. 202 famílies

nòmicament. En el cas del Volei Sant
Pere i Sant Pau, "cada equip de la base
genera un dèficit de prop de 2.600 euros, ja que amb les quotes de les famílies no cobrim aquestes despeses i és
aquí on trobem a faltar a l'Ajuntament
de Tarragona", al que li reclamen que
decideixin que volen fer amb l'esport
de la ciutat tot i entendre "que el nou
govern municipal acaba d'agafar les
regnes del consistori".
La mirada no tan sols és necessari
posar-la en l'àmbit públic sinó tamFalta d'implicació per part de l'àm-

quan els hi demanes subvencions no

bé en l'àmbit privat, un altre punt

bit public i privat

reps en absolut tot el que els hi apor-

on els presidents de les tres entitats

Tota aquesta situació porta a les enti-

tes tu". En el cas del Club Nàutic Salou,

coincideixen i on, sobretot, posen el

tats a qüestionar-se, cada any, la ma-

han de pagar un cànon a la Generali-

focus d'atenció a la indústria petro-

nera d'aconseguir els recursos econò-

tat de 123.915,99 euros més IVA, rebent

química. Xavi Castro assegura que a

mics que els permeti seguir lluitant i

tan sols un 20% d'aquest import de

la Fundació van tenir "la sort de què

on en la majoria de casos, tal com as-

l'executiu català en concepte de sub-

les empreses quan parlàvem d'esport

segura Vicheto, "es troba a faltar a les

venció per fomentar l'esport. Precisa-

base, genuine i femení, ens obrien

administracions (ajuntaments i Gene-

ment en aquest foment de l'activitat

les portes", però tot i això afirma que

ralitat) i inclús a les pròpies federaci-

esportiva és on creu, Alfonso Periàñez,

és als "esports minoritaris on hauri-

ons, que no tenen problemes en venir

que està la clau per la qual l'adminis-

en de fer un esforç per implicar-se".

a passar comptes, cobrar impostos i

tració pública s'hauria d'implicar eco-

Les preguntes són clares per Alfonso

7

CLUBS ESPORTIUS
MARÇ 2020

Jaume Vicheto
El futur econòmic es preveu
complicat i trobem a faltar més

Club Nàutic Salou

ajudes de les administracions

1.400.000 €

Pressupost anual:
630 socis
35 regatistes federats

sobreviu del lloguer dels diferents espais dels quals disposa, hagi de buscar
solucions i alternatives econòmiques
com, per exemple, una escola de Vela
sense descuidar l'optimització del seu
equip humà i les seves instal•lacions per
oferir un servei més atractiu i complet,
per intentar augmentar la seva massa
social, que ara mateix suposa un 10% del
pressupost total anual.
Sobre aquest aspecte social, Xavi Castro, veu important una conscienciació
de la gent perquè entengui que "per
fer esport de qualitat i de bon nivell,
s'ha de pagar. De manera raonable
però s'ha d'educar a la societat de què
l'esport és un ensenyament més". Realitzar campus de Setmana Santa i
Periàñez, "on està aquesta indústria

Un futur incert i difícil

d'estiu o entrenaments de tecnificació

que tants ensurts ens dóna? On estan

Analitzant la tendència en els darrers

són algunes de les activitats que Castro

les empreses importants del territo-

anys i veient la dinàmica actual, el futur

proposa com a alternatives per a poder

ri?". Aquesta falta de compromís per

no es pot visualitzar amb positivisme ex-

aconseguir ingressos extres. Més pru-

la manca d'economia privada, ve en

trem, ja que les dificultats se segueixen

dent és Alfonso Periàñez, que de cara

part provocada, assegura el president

succeint. "Les federacions i les adminis-

al futur, simplement es conformaria

del CN Salou, Jaume Vicheto, "perquè

tracions segueixen ofegant als clubs",

amb que l'Ajuntament de Tarragona

totes aquestes empreses t'exigei-

afirma Vicheto, ja que el Club Nàutic de

"mantingui la mateixa subvenció que

xen una certa visibilitat publicitària a

Salou, per exemple, preveu, amb la nova

hem tingut fins ara, ja que ara aquesta

l'hora d'esponsoritzar un equip o una

de llei de ports de la Generalitat, una

partida no s'utilitzarà per cobrir deute

competició i a vegades és difícil d'as-

pujada gairebé del 100% del cànon. Això

sinó que es podrà utilitzar perquè el

solir o de garantir".

provoca que l'entitat, que en gran part

club pugui seguir creixent". ■
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P. R.

El futbol d’elit,
el primer a patir les
conseqüències

L’any 2008, la Liga Profesional de Fútbol va fer públic que el deute dels clubs s’havia disparat fins a un 17%

A

CEDIDA

mb la crisi econòmica que va arribar a finals de la pri-

en el món de l’esport professional a Espanya i també obrir les

mera dècada del segle XXI a Espanya, també van ar-

portes a possibles sortides a borsa d’aquestes societats.

ribar les primeres dificultats econòmiques per als clubs de
Primera i Segona Divisió espanyola. La tendència de la ma-

Això significava que aquestes entitats esportives comença-

joria d’entitats durant aquests dos primers lustres del segle

ven a funcionar 100% com a empreses, amb tot el que su-

actual va ser la conversió a Societats Anònimes Esportives,

posava. Fins llavors, als clubs totes les decisions s’havien de

després de l’aprovació de la Llei 10/1990 de l’esport que es va

prendre mitjançant la participació directa del soci i amb

desenvolupar, nou anys després, mitjançant el Reial Decret

aquesta transformació, la situació canviava. Les societats

1251/1999. L’objectiu d’aquesta llei era el de millorar la trans-

anònimes esportives començaven a seguir les directrius dels

parència econòmica i jurídica de les empreses que operaven

propietaris, que eren accionistes que en el seu moment van

Vols professionalitzar les teves xarxes socials?
TÈagradaria que fossin una eina ∆til per fidelitzar els teus clients i ajudar la teva tasca comercial?

ContactaÈns. Et podem ajudar.

Info@comunicacioexterna.com

977 086769
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invertir en aquesta empresa per a aconseguir un benefici

tes i analitzar la falta de patrocinadors. Amb el pas dels anys

a canvi. En aquest escenari, el soci passava a un segon pla i

i l’augment d’un estricte control econòmic, ja no tan sols ju-

pràcticament no tenia poder de decisió.

rídicament, sinó també per part de la mateixa Liga de Fút-

A hores d’ara a Espanya tan sols hi ha 4
clubs a la Liga de Fútbol Profesional que
encara no s'han transformat en societat
anònima

bol Profesional, ha fet que les gestions econòmiques nefastes acabin amb càstigs esportius i també administratius. En
els darrers temps hem pogut veure desenes de descensos
i inclús desaparició de molts clubs, que han esgotat la seva
supervivència entrant en situació de Concurs de Creditors
però que en molts casos ha estat insuficient. El més recent,

A hores d’ara a Espanya tan sols hi ha 4 clubs a la Liga de Fút-

el cas del C.F. Reus Deportiu, ara en mans d’un administra-

bol Profesional que encara no han fet aquesta transformació:

dor concursal, amb un futur molt incert i amb la liquidació de

F.C. Barcelona, Real Madrid, Athletic Club i C.A. Osasuna. Això

l’entitat a l’horitzó.

provoca que aquest control econòmic sigui més complicat, ja
que per exemple, en el cas del Real Madrid, la quota del soci

Aquesta evolució que ha patit l’economia en el futbol d’elit

tan sols representa un 10% del pressupost del club. D’on surt el

i l’economia en general també s’ha acabat notant en els

90% del pressupost restant? A altres clubs, com pot ser el cas

esports minoritaris, ja que està havent-hi greus problemes

del Gimnàstic de Tarragona, que es va convertir a S.A.D l’any

d’ajudes i finançament.

2001, han aconseguit trobar fórmules alternatives per seguir
fent partícips als socis, ja que amb la quota d’abonament anu-

Es podrien posar com a model, exemples d’ajuda a esportis-

al es converteixen en accionistes simbòlics. Fet que fa que el

tes com el pla ADO però també estan rebaixant les primes i

Consell d’Administració del club, de manera anual, presenti els

és que o perden patrocinis o els que tenen ja no són tan im-

comptes en una assemblea oberta a tots els socis de l’entitat.

portants. Hi ha esports minoritaris, que abans d’aquesta crisi
estaven secundats per les comunitats autònomes, així com els

L’any 2008, La Liga Profesional de Fútbol va fer públic que el

mateixos municipis dels clubs esportius que els ajudaven eco-

deute dels clubs s’havia disparat fins a un 17% més que l’any

nòmicament per a ajudar a la publicitat de l'esport en qüestió.

anterior, amb un total d’uns 2.000 milions d’euros, dels quals

Actualment la majoria d'aquests ajuntaments han hagut de

600 milions tenien com a creditor a la Hisenda Pública. El

retallar aquestes ajudes i fins i tot apujar certs impostos com

paral·lelisme entre l’esclat de la bombolla immobiliària i les

l’IBI per a poder tenir uns comptes decentment sanejats, per

pèrdues en els equips es veia només amb mirar les samarre-

la qual cosa s’està notant clarament una falta d’inversió. ■
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J.A. DOMÈNECH
ALBA MARINÉ

SALVADOR ANTON CLAVÉ
Catedràtic expert en turisme

"Excepte PortAventura, a Espanya
hi ha hagut un clar
sobredimensionament dels parcs
temàtics"

S

alvador Anton Clavé és catedràtic d’Anàlisi Geogràfi-

la mobilitat, de l’accés i de l’entreteniment associada a les

ca Regional de la Universitat Rovira i Virgili. També és

possibilitats que ofereix el canvi tecnològic.

el director de recerca del Departament d'Innovació Turística d'Eurecat. És expert en parcs temàtics, amb un llibre

Qüestió important és la transformació de la manera com

força conegut al sector, ‘The global theme park industry’,

les persones entenem l’oci i el temps lliure, el propi sen-

del qual prepara la segona edició. Ha impartit cursos i se-

tit personal i col·lectiu del turisme i les exigències que els

minaris en universitats de diversos països de tot el món.

turistes tenim respecte a les empreses i destinacions en
termes de sostenibilitat i responsabilitat.

Una de les seves línies de recerca és la globalització de
l’oci. Vostè ha assenyalat que en els pròxims anys s’in-

La Costa Daurada, com tantes altres destinacions, ha de

crementarà el mercat turístic mundial. Com creu que

plantejar-se com dóna resposta a aquests reptes. Sens

pot afectar aquesta tendència a la dinàmica de la Costa

dubte, la situació del moment actual i les previsions de

Daurada?

futur requereixen, de manera urgent, més innovació, més

El desenvolupament de productes d’oci i el turisme està

sostenibilitat, més talent, més coneixement i una major

en una fase de canvis profunds. Oci i turisme s'estan trans-

implicació de tots agents que tenen responsabilitat en la

formant en activitats complexes amb múltiples implicaci-

dinàmica de l’activitat amb el reforçament de les pràcti-

ons individuals, socials, econòmiques, urbanes i ambien-

ques d’èxit existents i la creació d’oportunitats alternatives

tals en un context en el qual, a més, unes poques grans

amb productes emergents.

empreses a escala mundial (amb gran capacitat financera i possibilitats tecnològiques) lideren el negoci i/o ge-

Llavors, cap a on podem créixer, en termes de nínxols

neren tendències. Es clar, doncs, que la globalització està

emergents?

canviant les condicions de funcionament de l’activitat

Els productes i equipaments d’oci, els paquets i les pro-

de manera radical tant des del punt de vista del funcio-

postes turístiques vinculades a l’experiència personal o al

nament de les empreses com des de la perspectiva dels

gaudi de valors culturals, socials o naturals o els esdeveni-

mercats i de les destinacions. A més, els mercats turístics

ments culturals, artístics o esportius han de respondre a

estan en expansió. Això és resultat d’una nova cultura de

la necessitat que cada moment d’oci sigui d'alta qualitat,
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ofereixi garanties i respongui a les expectatives dels seus

del qual ha estat protagonista la Costa Daurada durant

consumidors i de la societat on es desenvolupen.

la segona meitat del segle XX s’ha articulat de manera linial i extraordinàriament ràpida a partir de la seva espe-

En un context d'ús complex del temps disponible, de mul-

cialització com una de les perifèries de plaer dels turistes

tiplicació d'ofertes recreatives i d'increment de les expec-

europeus, espanyols i catalans en un context on, gràcies

tatives, el futur a la Costa Daurada passa per permetre ac-

a les condicions del mercat, la venda de vacances i viat-

cedir a múltiples i variades experiències que mediatitzin

ges a preus ajustats i el desenvolupament de segones

l'accés als continguts més variats (des de la cultura del vi a

residències ha constituït, com en tants altres llocs i amb

les propostes que combinen lleure i negoci, des del gaudi

variacions locals significatives, en la seva base principal de

d’unes vacances al sol a la intensitat dels productes amb

negoci.

base cultural i formativa, des de la creativitat culinària a la
descoberta de la identitat dels llocs) i resolguin de manera

El rellevant és, però, en aquest context, mirar cap al futur i

satisfactòria el compliment dels desigs de ser, fer i conèi-

conèixer quina part del mercat turístic que està protago-

xer dels individus sigui quina sigui la seva modalitat de

nitzant a Europa la transformació del turisme associada al

viatge (des de les famílies amb criatures a viatgers experts

consum d’experiències i emocions -i que té els seu perfil

en l’àmbit que sigui, de l’esportiu al d’observació d’aus, per

homòleg entre els propis catalans- està en disposició de

posar dos exemples).

ser atreta pel potencial que ofereix la Costa Daurada, contrastar la nostra adequació a les noves necessitats i actuar
en conseqüència vinculant el turisme a arguments cre-

"Des del punt de vista del turista, les
sensacions reals, analògiques, s'han
de satisfer les expectaives que s'hna
generat en l'espai digital"

atius i recreatius tangibles i intangibles i minimitzant les
incomoditats i les incerteses.
En aquest sentit, tenim una necessitat que potser és
alhora una gran oportunitat: la digitalització
La transformació digital, l’aparició de noves realitats (la vir-

Al capdavall, quan parlem de turisme fem referència a

tual, per exemple), l’automatització tecnològica a través

una activitat que cada vegada té major capacitat de pre-

de la robòtica, la Intel·ligència Artificial, el Blockchain, el

sència, es pot manifestar de més maneres i té una ma-

5G i altres avenços digitals estan obrint perspectives in-

jor incidència en la nostra societat. D’aquí també que ens

explorades i inesperades amb clars efectes tant pel que

hàgim de plantejar molt seriosament com el gestionem

fa a les formes de fer negoci, com a les noves possibilitats

col·lectivament i com minimitzem els efectes no volguts

de gestionar les destinacions –a la Costa Daurada ja hi ha

que pot provocar.

destinacions que han apostat per l’estratègia smart-, a
l’aparició i transformació de les necessitats i oportunitats

Es ve arrossegant el tòpic que la Costa Daurada no

laborals en el sector turístic, a la relació amb els consu-

atreu prou un turisme de qualitat...

midors reals i potencials tant en origen com un cop a la

En el context de canvis que acabem de comentar convé

destinació i a la pròpia comunicació i posicionament de

pensar en l’adequació de la dinàmica turística de la Cos-

les destinacions.

ta Daurada a les noves expectatives socials basades en el
consum d’experiències i emocions.

En qualsevol cas, no es pot perdre de vista que, al capdavall,
des del punt de vista del turista un cop a la Costa Daurada,

Es pot fer el plantejament, en relació a la qüestió propo-

les sensacions reals, analògiques, han de satisfer les expec-

sada, que l’èxit del model de desenvolupament turístic

tatives que s’han generat en l’espai digital.
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Les expectatives poden llavors truncar-se per al turista
A través de les experiències que els turistes trien per al seu
temps de vacances anticipen i simulen un estil de vida,
una demostració de gust o la possessió d'un determinat
capital cultural i simbòlic. Per això és important que les
expectatives siguin satisfetes i per això és important també ser conscients que allò que tenim a les nostres mans
com a destinació ha de ser tractat de manera curosa en
la mesura que per als turistes forma part del seu temps
més valuós.
A més a més, però, la gestió de qüestions com la relació
entre turisme i canvi climàtic, la concentració de turistes
en determinats espais, la dotació en el territori de les necessàries infraestructures per a la mobilitat, la inversió en
equipaments per a les diferents necessitats dels visitants
tinguin el perfil que tinguin, la seguretat o el debat sobre
la interacció entre visitants i residents, són algunes de les
noves i urgents exigències a gestionar en la mesura que
més enllà de satisfer les expectatives dels visitants, integren el turisme en la dinàmica quotidiana dels residents a
la destinació i poden ajudar a millorar les pròpies condicions de vida del lloc.
Podem dir que, a pesar de les critiques, una zona important de la Costa Daurada és un exemple de convivència entre la gran indústria química i el turisme?
Hem vist un episodi recent que ens ha de fer reflexionar i,
és clar, actuar. Hi ha hagut convivència però també tensió
històricament. Hem de ser més exigents, primer pels que
vivim aquí i, és clar també, pels turistes. D’altra banda, no
som l´únic lloc del món on hi ha un espai de gran complexitat des del punt de vista de la copresència d'activitats
aparentment conflictives. Cal aprendre'n i cal, especialment, usar tots els mecanismes de previsió de riscos possibles. Aquesta relació ha de gestionar-se bé.
En qualsevol cas, però, des d’un punt de vista no tant sectorial sinó territorial, ja que venim d’una situació heretada que ens condiciona i té encara inèrcia, hem de pensar
com podem generar valor territorial en l’actual i la futura
relació indústria/turisme (que necessàriament haurà de

"La transformació digital, l’aparició de noves realitats estan obrint
perspectives inexplorades i inesperades"
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"Hauríem de ser capaços de plantejar com es genera i s’integra la indústria en una cadena de valor que vagi més enllà de l’actual i es vinculi més
en la resta d’activitats del territori"

ser diferent a l’actual) i com ajudem en transformar-la cap

manera molt important del Port de Tarragona, genera re-

a opcions i alternatives més sinèrgiques. De fet, hauríem

sultats.

de ser capaços de plantejar com es genera i s’integra la
indústria en una cadena de valor que vagi més enllà de

Des d’aquesta perspectiva, caldria prendre´n nota per quan

l’actual i es vinculi més en la resta d’activitats del territo-

es parla de dificultats en relació a altres mercats, a altres ex-

ri, entre elles el turisme, en una retícula d'economia més

periències o a altres tipologies de producte. Dit d’una altra

oberta. Aquest és, de fet, un dels principals reptes que te-

manera, si bé durant molts anys semblava que aquesta era

nim com a territori en el curt i mig termini.

una tipologia de producte en relació a la qual no hi havia
possibilitats perquè l’experiència demostrava que no arriba-

Un fenomen recent en la nostra zona és l'arribada de

ven creuers, s'ha fet palès que quan es treballa a fons una

creuers. Una oportunitat que no s'ha aprofitat del tot

iniciativa s’aconsegueixen objectius.

localment.
El que ha passat a la Costa Daurada amb els creuers és una

Respecte a la seva pregunta, cal tenir en compte que, pel

clara demostració que, com en tants altres àmbits d’activitat

que fa a turisme de creuers, la ciutat i el territori, qualsevol

econòmica també en turisme el disseny d'una estratègia, la

ciutat, és un complement de l'experiència que el turista té

definició d'objectius, la definició d’una visió en el mig i llarg

en el propi creuer i que, en general, l’aproximació que el

termini, una comprensió adequada de les pròpies fortale-

visitant hi fa és necessàriament ràpida i sovint només icò-

ses i de les tendències de context, la realització d’inversions

nica. Des d’aquesta perspectiva, l’important és veure com

necessàries per part de qui n’és competent, la concertació

els creuers poden ajudar a crear posicionament a la ciutat

entre agents públics i privats i el lideratge, en aquest cas de

de Tarragona en particular i de la resta de destinacions i
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atractius de la Costa Daurada en general i afavorir una nova
visita, més pausada, més intensa, més experiencial i més
propera al seus residents d’aquells que l’han descobert a
través del creuer.

"No som l'únic lloc del món on hi ha un
espai de gran complexitat des del punt
de vista de la copresència d'activitats aparentment conflictives (indústria i turisme)"
D’altra banda, pensem que és en el deambular de la gent
per la ciutat –o pel territori en cas que vagin a altres indrets
que no siguin la pròpia ciutat de Tarragona- on s’han d’identificar les oportunitats per als residents, els equipaments i
els negocis. I és en relació a aquest deambular, també, que
s’han de gestionar i planificar la concentració i dispersió de
fluxos i la comunicació i incorporació de valors en el marc
d’una estratègia sostenible i responsable
M'agradaria que ens parlés d'una de les seves grans especialitats: els parcs temàtics. No sembla que la majoria de
parcs temàtics del nostre país siguin un negoci 'per se', la
qual cosa es constata amb els comptes de resultats que
ofereixen. Encara que aquí mateix tenim una excepció...

"Els parcs han de tenir un disseny ben adaptat a la seva realitat circumdant"

La qüestió dels resultats dels parcs temàtics és tècnica i,

No val, dons, copiar models

per això mateix, es pot explicar a través de paràmetres molt

Passa que, en l’àmbit dels parcs temàtics, com en molts

concrets. La dimensió de cada parc, la magnitud de la in-

altres i encara que hi ha qui pensa que no és així, les

versió, la localització i les àrees de mercat són, a més d’altres

característiques demogràfiques, socials, econòmiques

qüestions relacionades amb la seva pròpia operativa, fona-

i turístiques dels territoris on s’instal·len condicionen

mentals a l’hora d’avaluar les seves possibilitats de reeixir.

les seves capacitats d’atracció de visitants i, per tant,
de desenvolupament. Per tant, no es poden replicar

A Espanya, excepte en el cas de PortAventura, hi ha ha-

models i, ben al contrari, els parcs han de tenir un dis-

gut un clar sobredimensionament d’algunes propostes de

seny ben adaptat a la seva realitat circumdant. I és que,

parcs temàtics que ha tingut com a conseqüència unes

atraure visitants en quantitats importants és una tasca

posteriorment limitades capacitats de funcionament i

molt complexa.

resultats negatius. La pròpia evolució d’alguns d’aquests
parcs ho demostra. A diferència de PortAventura i de tants

Dit d’una altra manera, si es té en compte el context

altres parcs amb projecció a Europa i al món, bona part

i les capacitats de l'entorn i el disseny d’un parc té un

dels parcs mitjans desenvolupats a Espanya seguint el mo-

dimensionat adequat, l'oferta pot ser un èxit però en

del que va iniciar el propi PortAventura a mitjans dels anys

cas contrari, no. A un altre nivell i amb un producte de

noranta, enlloc d’ampliar la seva dimensió i capacitats les

naturalesa molt diferent al de PortAventura, un cas de

han reduït alterant fins i tot la seva pròpia naturalesa i visió

producte ajustat al seu context és , per exemple, Dinò-

inicial.

polis, a Terol.
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I en l'horitzó tenim a Hard Rock... Pot donar
una altra dimensió al turisme local?
Més enllà del projecte en concret, que encara no és conegut amb detall, de la programació de la seva execució i posta en funcionament i de la necessitat que tindrà de
seguir, en matèria de Responsabilitat Social Corporativa, la línia marcada per altres
grans companyies de la zona i, en particular,
pel que fa a l’entreteniment, per PortAventura, en iniciatives com aquesta el que s’ha
d’avaluar especialment és quina és la seva
integració estructural, funcional i orgànica en
el territori on es localitza tant des d’un punt de
vista urbanístic, de mobilitat, de connexions i
d’infrastructures com des de la perspectiva de
la seva aportació de valor al conjunt el sistema
turístic i econòmic en general.
Aquest és un factor important en un entorn
-el del centre de la Costa Daurada- amb importants dèficits estructurals però que, d’altra
banda, és l’únic de Catalunya que té una legislació específica per al desenvolupament d’un
centre recreatiu i turístic i que, per tant, hauria
de fer d’iniciatives com aquestes un vector no
només per a la generació de nous atractius i de
captació de nous mercats sinó també per a la
superació d’alguns problemes d’infradotació
d’equipaments, per a la reformulació territorial i
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urbanística a escala del sistema urbà de Tarragona, per a l’atracció i retenció de talent ben retribuït, per a la catàlisi de noves activitats econòmiques –des de sectors industrials i tecnològics
relacionats a empreses alimentàries o creatives
locals i, en general, per a la millora d’un espai
que ofereixi oportunitats a totes les persones
que hi vulguin fer un projecte de vida.
Aquest és un repte col·lectiu en relació al qual
tots hi tenim responsabilitat i que s’ha de vincular, com no pot ser d’altra manera, a la pròpia
identitat del lloc. ■

PERFIL
Edat: 55 anys.
Professió: Catedràtic d’Universitat .
Aficions: Enraonar amb els amics, anar al tros,
els mons del te.
Trets diferencials del seu caràcter: Empàtic i reflexiu.
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L’energia nuclear a Tarragona:
present i futur
L

a província de Tarragona alberga tres dels set reactors

tral nuclear que hi va haver a la demarcació. La gestió dels

nuclears que hi ha actualment a l’Estat espanyol i que

residus radioactius també és objecte de debat en el sector

produeixen la meitat de l’energia elèctrica que es consu-

nuclear a causa de la paralització del magatzem temporal

meix a tot Catalunya. Els plans actuals del Ministeri de la

centralitzat de Villar de Cañas i que obliga a cada planta

Transició Ecològica preveuen el tancament de Vandellòs II

nuclear gestionar els seus residus mentre no hi hagi aques-

i Ascó I i II durant la primera meitat de la dècada dels tren-

ta solució centralitzada.

ta. Segons aquesta planificació, el 2035 no hi hauria d’haver
cap planta atòmica en funcionament a l’Estat.

La seguretat és un valor fonamental en l’energia nuclear
i des de les poblacions properes a les centrals es demana

Però cada vegada més veus apunten a un allargament de

una revisió a fons dels plans d’emergència per actualit-

la vida últim de les centrals nuclears en un escenari com

zar-los i resoldre algunes deficiències pel que fa a les co-

l’actual de descarbonització de la producció de l’energia i

municacions. Des d’aquests municipis, agrupats a l’AMAC,

un augment del consum elèctric. El sector nuclear no veu

ja planifiquen un futur sense un sector nuclear que durant

cap problema des del punt de vista tècnic, però es tracta

dècades ha generat molts recursos econòmics i llocs de

d’una decisió política i és evident que l’energia nuclear,

treball.

malgrat no produir gasos d’efecte hivernacle, genera un
rebuig molt important en la societat a causa del seu perill

Hem parlat amb els diferents actors del sector nuclear per

potencial. En la memòria de tots està l’accident de 1989 a

analitzar el present el futur d’aquesta indústria que té un

Vandellòs I i que va obligar al tancament de la primera cen-

pes molt important a la demarcació tarragonina. ■
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L’energia nuclear al món
i a l’Estat espanyol
S’estan construint més de cinquanta nous reactors,
la majoria dels quals al continent asiàtic

S

egons dades de l’Organisme Internacional d’Energia

decidit dona llum verd a la construcció de noves centrals

Atòmica de les Nacions Unides (OIEA), actualment hi

nuclears.

ha 58 reactors nuclears en construcció al món, la majoria
en països asiàtics, com la Xina, l’Índia, Corea del Sur i Rússia,

Set centrals nuclears en funcionament a l’Estat

però també a França i Finlàndia. Segons dades de l’OIEA, es-

espanyol

tan en funcionament 448 reactors en 32 països, i produeixen

A l’Estat espanyol hi ha actualment en funcionament set

al voltant de l’11,5% de l’electricitat mundial. Aquestes xifres

reactors nuclears, dels quals tres estan a Catalunya: Van-

demostren que l’energia nuclear continua tenint un pes

dellòs II i Ascó I i II. Les altres quatre estan a les províncies

molt important en la producció d’energia elèctrica al món-

de Càceres, Guadalajara i València. El set reactors han produït 55.843 GWh el 2019. Aquesta xifra suposa el 21,43% de

A Europa destaca França, on trobem un total de 58 plan-

l'electricitat neta produïda, un 4,9% superior a la de l'any

tes nuclears de les 126 que hi ha a Europa, que produei-

2018, segons les dades estadístiques de REE analitzades

xen més del 73% de l’energia elèctrica d’aquest país. Ac-

per Foro Nuclear. S’ha convertit així en líder en producció

tualment se n’està construint una nova unitat de nova

elèctrica, seguida molt de prop pels cicles combinats i, en

generació. Finlàndia, on més del 33% de l’electricitat que

tercer lloc, per l'eòlica, segons es desprèn de les dades de

produeix prové dels quatre reactors nuclears que té ope-

Xarxa Elèctrica d'Espanya.

rant, també construeix una nova unitat i es planteja una
sisena. En el cas del Regne Unit, que compta amb 15 re-

La nuclear ha estat la tecnologia que més hores ha operat

actors atòmics que abasteixen un 20% de l’electricitat, ha

de mitjana (7.846), gairebé el 90% de les hores que té l'any,

Tota la informació econòmica DE LES

nostres comarques
al teu abast
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tenint en compte que en 2019 han estat parades per a re-

Vandellòs I a causa de la retirada de la llicència d’activitat

càrrega de combustible, manteniment i actualitzacions Al-

per un incendi a la sala de turbines. Des de 2004 es troba

maraz II, Ascó II, Cofrents, Trillo i Vandellós II. D'altra banda,

en fase de latència. Aquest període d’espera s’allargarà 25

en l'exercici passat, l'energia nuclear també ha liderat el fre

anys, fins que es realitzi el desmantellament complet. El

a les emissions contaminants en haver produït el 36,22% de

2006 va deixar d’operar Zorita (Guadalajara) i actualment

l'electricitat neta.

està en el procés de desmantellament. El 2017 el Ministeri
d’Energia va anunciar la denegació de la renovació en l’au-

Actualment hi ha set plantes
nuclears a l’Estat espanyol, que
al 2019 van produir més del 21%
de l’electricitat

torització d’explotació de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos) i actualment s’estan fent tasques de
predesmantellament.

CENTRALS NUCLEARS
09/1983

Tots set reactors nuclears porten més de 30 anys en funci-

Almaraz II

1.049,4 MWe

1.044,5 MWe

Potència

onament i afronten o estan a punt d’afrontar el procés per
allargar deu anys més la seva activitat a través de la renova-

07/1984

Almaraz I

03/1986

el desembre de 1984, Ascó II el març de 1986 i Vandellòs II el

Potència

04/1985

Ascó I

Cofrents

1.032,5 MWe

1.092 MWe

Potència

ció de la llicència d’explotació. Ascó I va començar a operar
març de 1988, pocs mesos abans que entrés en funciona-

12/1984
Potència

Potència

03/1988

09/1988

Potència

Potència

1.087,1 MWe

1.066 MWe

Ascó II

Vandellós II

1.027,2 MWe

Trillo

ment la darrera central nuclear espanyola, Trillo. (Guadalajara). Els altres reactors atòmics actius a l’estat són Almaraz

A l’Estat espanyol hi ha actualment dues instal•lacions nu-

I i II (Extremadura) i Cofrents (País Valencià).

clears més: la fàbrica de combustible nuclear de Juzbado
(Salamanca) i un centre d’emmagatzemament de residus

Hi ha arribat a haver en funcionament deu reactors nucle-

radioactius de molt baixa, baixa i mitja activitat a El Cabril

ars a l’Estat espanyol, però el 1989 es va haver de clausurar

(Córdoba). ■

EL SISTEMA ELÈCTRIC A ESPANYA AL 2019
Producció neta
24,20%
21,43%

21,22%

Potència instal·lada

23,22%
20,72%
18,79%

11,35%
10,08%
8,91%
7,20%

6,55%
5,24%

4,88%
3,53%
2,18%

Nuclear

Cicle combinat

Eòlica

Cogeneració

Hidràulica (1)

(1) Inclou turbinació de bombeig
(2) Inclou biogàs, biomassa, hidràulica marina geotèrmica i hidroeòlica
(3) Inclou residus renovables i no renovables

Carbó

Solar fotovoltaica

2,25%

Fuel+Gas

2,00%

2,12%

1,40%

0,91%

1,19%

0,60%

Solar tèrmica Altres renovables (2) Residuos (3)
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Les centrals nuclears
tarragonines
volen operar a llarg termini
L’ANAV està treballant perquè les plantes de Vandellòs II i Ascó
I i II puguin superar els quaranta anys de funcionament

L’altre gran repte de les centrals nuclears que tenim al nostre territori és la gestió del combustible consumit

L

CEDIDA

es tres centrals nuclears que hi ha a la demarcació

Vandellòs II és la central nuclear que es troba en un

de Tarragona es troben enmig del procés per a la re-

moment més avançat d’aquest procés per a la renova-

novació de la seva llicència d’explotació, que els perme-

ció de la seva llicència d’explotació i el mes de març de

trà operar durant deu anys més. Però des de l’Associació

l’any passat ja va sol•licitar la renovació de l’Autorització

Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), que explota aquestes

d’Explotació per deu anys més al Consell de Seguretat

plantes atòmiques, treballen amb l’horitzó de poder ope-

Nuclear (CSN). El proper 24 de juliol expira la llicència.

rar més enllà dels quaranta anys, quan està previst que

Per tant, llavors el Ministeri de Transició Ecològica haurà

cessin la seva activitat. Les tres centrals nuclears de Tar-

d’haver aprovar la renovació a partir de les conclusions

ragona haurien de tancar definitivament entre el 2030 i

de Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que emetrà al

el 2035. L’estratègia passa per convertir-se en necessàries

voltant del proper mes de febrer i el ple d’aquest orga-

per a l’abastiment energètic del país a causa de la des-

nisme debatrà el mes de maig. Les centrals d’Ascó I i II

carbonització i la insuficiència de les renovables en un

af rontaran aquest procés a partir del setembre vinent,

panorama d’augment del consum d’electricitat.

quan emetran la sol•licitud de renovació.

D OSSI ER

22

Energia nuclear
a Tarragona

NÚMERO 8

Per superar aquest “examen” amb èxit, els tres reactors

El marc estratègic vigent que té entre mans el Ministeri de

nuclears que explota l’Associació Nuclear Ascó Van-

Transició Ecològica és molt clar: la potència nuclear s'haurà

dellòs (ANAV) s’han preparat a fons els darrers anys amb

de reduir a la meitat de cara al 2030 i haurà de desaparèi-

la renovació d’equips i components i l’augment de dels

xer per complet a l'any 2035. Gago es mostra molt escèptic

seu marges de seguretat mitjançant la formació conti-

amb aquestes previsions, i recorda que els terminis són “re-

nuada, l’assimilació dels millors estàndards de la indús-

visables i flexibles• en funció de les avaluacions intermitges

tria nuclear i la preparació en matèria de gestió d’emer-

que es vagin produint, especialment als anys 2023 i 2028.

gències.

Des d'ANAV estem del tot preparats per abordar l'operació
a llarg termini que ens ho possibiliti.

Vandellòs II sabrà aquest any si li renoven
de la seva llicència d’explotació i Ascó I i II
finalitzaran el procés el 2021

Actualment treballen a les tres centrals nuclears operades
per ANAV més de 2.000 professionals. A novembre de 2019,
977 formen part d’ANAV i 1.218 pertanyen a empreses col•laboradores estables. Produeixen uns 24.000 milions de kilo-

Aquest darrer any s’ha iniciat el procés d’avaluació inter-

vats/hora d’electricitat, una quantitat suficient per cobrir la

nacional de tota la feina que estan realitzant les plantes

meitat de la demanda total de Catalunya. Les centrals nucle-

per a preparar-se per l’operació a llarg termini. El mes de

ars catalanes es troben en un procés de relleu generacional i

gener de l’any passat aquest procés es va concretar amb

l’edat mitjana de la plantilla ha baixat fins els 44,6 anys.

la recepció de la Missió Pre-SALTO de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA). Ascó i Vandellòs són
les primeres centrals nuclears de l’Estat en sotmetre’s a
aquesta avaluació, que s’estendrà fins l’any 2025.

La paralització de l’ATC de Villar de Cañas
obligarà a ampliar els magatzems per a
residus al propis emplaçaments nuclears

El director general de l'Associació Nuclear d'Ascó i Van-

Què en fem dels residus?

dellòs (ANAV), José Antonio Gago, té molt clar que la

L’altre gran repte de les centrals nuclears que tenim al nos-

vida de les centrals nuclears ha d’anar més enllà dels deu

tre territori és la gestió del combustible consumit. La previ-

anys que permetrà la renovació de la llicència i ho justi-

sió és que entre el 2026 i 2027 s’omplin els espais reservats

fica amb l’emergència climàtica: “Europa s'ha marcat un

de forma temporal per a residus d’alta activitat que hi ha a

repte demolidor de cara als pròxims anys quant al des-

les mateixes plantes, concretament en piscines dissenya-

cens d'emissions a l'atmosfera i la transició ecològica que

des per aquesta funció o en magatzems temporals indivi-

pronostica només serà assolible si ampliem la vida de les

dualitzats (ATI).

centrals nuclears en detriment d'altres fonts d'energia
com el carbó.”

El Magatzem Temporal Central (ATC) de Villar de Cañas,
hauria guardar en un únic lloc el combustible gastat i els

Gago afirma que “els ambiciosos objectius per posar fre al

residus radioactius d’alta activitat que es produeixen a

canvi climàtic que es van acordar a la cimera de París el

tot l’Estat, però des de fa anys es troba als tribunals. Això

2015 seran del tot irrealitzables sense unes centrals nucle-

obliga a buscar una solució que passaria per l’ampliació

ars operatives que sostinguin la producció energètica quan

dels magatzems que hi ha als mateixos emplaçaments,

caiguin els combustibles fòssils.” El 26% de l'electricitat que

però la decisió ha de ser ràpida, perquè la seva construc-

es genera a la Unió Europea avui dia té un origen nuclear,

ció tarda cinc any a causa de la seva complexitat legal.

a Espanya és vora el 20”. A nivell mundial l’11% de l'energia

Durant aquest any es publicarà el setè pla de residus ra-

que es genera és nuclear.

dioactius. ■
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Alfons Garcia
Vicepresident de l’Associació de Municipis
en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC)

“Creiem que s’han de fer simulacres
amb participació directa de la població”
i impulsar la diversificació econòmica per encarar un futur
post-nuclear és ara més immediat i calen més treballs en
aquesta direcció.
Des de l’ANAV han manifestat que estan treballant per
operar més enllà dels plans actuals del Ministeri de
Transició Energètica. Com ho valoren?
De moment s’ha aconseguit una cosa que és important:
desvincular l’energia nuclear de la descarbonització, perquè en un principi anaven en un pack carbó, gas i nuclear.
Hi ha una política diferent en cada empresa. Tots som cons“S'ha aconseguit desvincular l'energia nuclear de la descarbonització”
CEDIDA

L

cients que n’hi ha una que té uns actius més importants a
l’estranger vinculats a les energies alternatives i en el cas

’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons

d’Endesa, que ha hagut de tancar el carbó, la seva aposta

Garcia, és del mes de setembre passat vicepresident

sí o sí ha estat per la nuclear i ha fet inversions molt impor-

de l’Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears

tants des de l’accident de Fukushima cap aquí i entenen

i emmagatzemament de residus nuclears (AMAC). L’AMAC

que les seves instal•lacions estan preparades per treballar

està integrada per 59 municipis situats dins d'un cercle

més anys. I és lícit que així ho puguin fer mentre això es faci

d'un radi de quilòmetres a la rodona d’una la Central Nu-

complint tots els requeriments de seguretat. Això ha d’arri-

clear, conformant així set zones d'influència als reactors de

bar, però, d’un acord entre el govern estatal i les empreses.

Almaraz, Ascó, Cofrents, Garoña, Trillo, Vandellòs i Zorita, i
una zona d'influència al magatzem de residus de baixa i

Com és la relació entre els municipis nuclears i les em-

mitja intensitat del Cabril.

preses propietàries de centrals?
És una relació bastant franca i directa. Hi ha una coneixen-

Els municipis que alberguen centrals nuclears estan pre-

ça a nivell institucional i personal i això és visualitza quan

parats per l’actual calendari de tancament de les plantes?

hi ha qualsevol incident o aturada de la central. Hi ha una

Tots sabíem que hi hauria d’haver un procés de tancament

comunicació directa entre el director de la planta i l’alcalde.

un dia o altre. El fet que hi hagi una planificació ens obliga

Les empreses estan amatents a les necessitats del territori

a més curt termini. Allò que havíem dit que en les àrees

i la relació és bona, perquè hi hagut un treball de més de

nuclears havíem de tenir uns plans de desenvolupament

quaranta anys.
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El Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) de Villar de
Cañas està aturat per un procés judicial i això afecta
l’emmagatzematge de residus a les centrals nuclears.
Una de les mancances que té el sistema nuclear a l’Estat és
que tenim un Pla de residus radioactius que és del 2006 i ja
està vençut i el nou pla està al calaix i un dia passarà al Congrés i al Consell de ministres. El pla que hi havia contemplava un Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) i el 2011 es va
decidir que estigués a Villar de Cañas, però en l’esborrany
del nou pla ja no es parla d’aquesta població. Per raons polítiques, urbanístiques, aquest no ha estat el millor emplaçament triat i caldrà veure si es busca nou emplaçament per
l’ATC o es s’opta per un altre pla, com el de tenir els residus
en un fons marí com han fet altres països com Gran Bretanya o Finlàndia. Això té unes conseqüències directes per
nosaltres i és que tots els emplaçaments nuclears tenen un
El Síndic de greuges va denunciar el mes de novembre

Magatzem Temporal Individualitzat (ATI), excepte de Van-

greus deficiències en les centrals en matèries com les

dellòs II. Aquí hem fet un treball de compressió per guardar

telecomunicacions. Com ho valora?

aquestes barilles radioactives i té una durada per a dues o

Evidentment mancances sempre n’hi ha i tot és millorable.

tres recàrregues més. Si arribem a les tres són quatre anys i

Ens hem queixat al Ministeri de l’Interior sobre les mega-

mig i, per tant, en un moment o altre ens entrarà la dema-

fonies perquè es necessiten millores i manteniment i ex-

nada de fer aquest ATI.

pandir la xarxa en nuclis com el de l’Hospitalet de l’Infant.
També demanem que no hi hagi zones fosques en la telefonia fixa i mòbil, perquè hi ha municipis amb mancances
importats. També creiem que s’han de fer simulacres amb
participació directa de la població perquè estigui entrenada i amb capacitat de reacció. A Vandellòs II no se n’ha fet

“És lícit que les propietàries de les
centrals vulguin operar més anys
mentre això es faci complint tots
els requeriments de seguretat”

cap. Només se’n va fer un el 2012 a Almaraz, amb fons europeus. Tot això se li ha explicat al Síndic, però es tracta de

Hi ha diferències entre els municipis on hi ha plantes

competències que depenen de l’Estat.

nuclears i els municipis veïns?
Quan es va fundar l’AMAC fa trenta anys es va fer una cosa

Hi prou transparència en la indústria nuclear?

ben feta per implicar tot el territori, que és incorporar tots els

La immensa majoria del sector està controlat, amb el Con-

municipis que estan a deu quilòmetres del reactor. Nosal-

sell de Seguretat Nuclear, que fa la seva feina, i auditories

tres som cinc municipis a Vandellòs II i treballem per zones

externes per part d’organismes internacionals. Entenem

i una comunicació freqüent i directa. El mateix percentat-

que es fan els requeriments que toquen. A més, un cop

ge d’inversions que té Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant el té

l’any fem un comitè d’informació local amb el balanç del

Mont-roig del Camp, l’Ametlla de Mar i Tivissa, que és el 20%,

darrer any i tractant les deficiències que s’hagin pogut tro-

Pratdip el 12% i uns quants municipis la resta. I això ha fet

bar. És important tenir aquests mitjans i mecanismes per-

que aquests municipis s’hagin involucrat i vegin la central

què en cas d’una incidència poder-ho comunicar de la ma-

com una instal•lació seva perquè se n’han beneficiat aquests

nera més ràpida a la ciutadania.

anys més enllà dels llocs de treball directes i indirectes. ■
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Ignacio Araluce
President del Foro Nuclear

“Des d’un punt de vista tècnic les
centrals nuclears podrien funcionar
més temps”
Com valora aquest últim any en la indústria nuclear?
De continuïtat. Portem bastants anys que la nuclear és la
primera font de generació d’energia elèctrica. Nosaltres
som previsibles pel que fa a la producció. Si compares
els darrers anys, veus que les altres fonts d’energia tenen
una variabilitat important, però la nuclear no. El percentatge que representem depèn de la generació elèctrica
total, però el percentatge en el total d’unitats durant un
any està en el 90-91 %. I el 9-10% que queda és per les
parades per recarregar el combustible nuclear. Estem
satisfets d’aquestes xifres i fonamentalment volem no
generar notícies, sinó seguir produint i posant electricitat a la xarxa.
Des d’ANAV han explicat que estan treballant per operar més enllà del calendari actual del Ministeri per a
la Transició Ecològica. L’objectiu del sector nuclear és
aquest en el procés de descarbonització en la generació d’energia en què ens trobem?

"Portem bastants anys que la nuclear és la primera font de generació
d’energia elèctrica"
CEDIDA

Hi ha hagut moltes converses i discussions -i en seguirà ha-

primera, Almaraz I, i el 2035 s’hauran aturat totes. Nosaltres

vent- sobre la transició energètica. En aquest moment hi ha

ho veiem des d’un sentit positiu, que vol dir que podem

un full de ruta per a la transició energètica, que no està del

seguir funcionant, perquè en aquest moment i durant la

tot definit, que és el Plan de Energía y Clima (PENIEC). Un

transició som fonamentals en diferents aspectes.

cop estigui acabat el document, es portarà al Congrés per
poder aprovar la llei. Hi ha unes dates que són claus -2020,

Quins són aquests aspectes?

2030 i 2050- i un acord entre companyies elèctriques pro-

Un és la seguretat de subministrament, ja que nosaltres

pietàries de centrals, afavorit pel Ministeri, amb intervenció

som molt previsibles pel que fa a la producció i donem

d’ENRESA, que defineix la importància de l’energia nuclear

molta estabilitat a la xarxa. Per altra banda, no som emis-

en aquesta transició. De tal manera que, en l’esquema que

sors de Co2 i, per tant, la nostra aportació és important

tenim de funcionament de les nostres unitats nuclears, to-

en la descarbonització que es pretén. I per últim lloc, no

tes seguiran funcionant igual fins que el 2027 s’aturarà la

pressionem en el preu de l’electricitat, perquè tots els dies
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en la subhasta del mercat elèctric oferim l’energia nuclear

i aquí s’establiran les línies mestres de la gestió dels residus

a preu zero per estar segurs que entrarem i ajudem a la

radioactius. Nosaltres continuem pensant que és positiu

contenció de preus.

tenir un emmagatzemament centralitzat, un ATC, i crec
que ENRESA ho contemplarà així. El cas concret de Villar

A partir de 2035 poden seguir funcionant algunes cen-

de Cañas és un tema en què jo em perdo. Ha estat paralit-

trals nuclears a l’Estat?

zat pels recursos judicials fonamentalment per la Junta de

Tal com van les coses avui en dia en tots els sectors, tot és

Castella-la-Manxa sobre aquesta ubicació. Es pot desblo-

possible. Nosaltres tenim aquest acord de funcionament

quejar Villar de Cañas? No ho sé. No està a les meves mans.

fins unes dates determinades i el seguim mantenint. Des
d’un punt de vista tècnic les centrals nuclears podrien funci-

Contemplen una altra solució per a l’emmagatzematge

onar més temps, però és un problema de decisió política i de

dels residus ?

les empreses propietàries. De fet, als Estats Units, les centrals

En el món hi ha diverses solucions. En el cas de Finlàndia,

del mateix disseny que tenim a l’Estat tenen llicència per

que he pogut visitar, és l’emmagatzemament geològic

operar 60 anys, que ens portaria a molts més anys d’opera-

profund. Es busca introduir els residus radioactius d’alta

ció del parc nuclear espanyol. Fins i tot, una ha aconseguit la

intensitat en un zona totalment aïllada. En el cas de Fin-

llicència per a 80 anys. En aquest moment, però, el calendari

làndia és una illa totalment granítica i, a milers de metres

que contemplem és el que he comentat abans.

de profunditat, s’introdueixen els elements de combustible
gastat en uns contenidors. Es busca que sigui geològica-

Si parlem de residus hem de parlar del projecte d’ATC

ment estable i que des de fa milions d’anys no hi hagi aigua

de Villar de Cañas. S’acabarà construint?

que pugui entrar en contacte amb els contenidors. Altres

En aquest moment ENRESA ha elaborat internament la re-

països com Suècia França i Estats Units estan buscant un

novació de Pla nacional de residus radioactius, que està en

lloc per a l’emmagatzemament geològic profund. Aquesta

vigor des de 2006. Encara no s’ha tramitat ministerialment

solució hi és, però a l’Estat espanyol no s’hi ha pensat, sinó

i entenc que amb la constitució del nou govern ara es farà

que s’opta per una solució intermèdia, que és l’ATC. ■

"Als Estats Units, les centrals del mateix disseny que tenim a l’Estat tenen llicència per operar 60"

CEDIDA
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La Ribera d’Ebre planifica
un futur sense nuclears
Els dirigents polítics es mostren escèptics sobre el compliment
de calendari actual de tancament d’Ascó I i II

L

a comarca de la Ribera d’Ebre compta des de mitjan anys vuitanta amb dues centrals nuclears: Ascó I

va entrar en funcionament el 1984 i Ascó II el 1986. Amb
el calendari de tancament del Ministeri de la Transició
Ecològica aquestes factories tancaran entre els anys 2031
i 2033. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre i alcaldessa de Vinebre, Gemma Carim, afirma
que “aquest calendari se sap des de fa temps, però que
mai s’acaba d’estar preparat per un canvi com aquest.”
Carim assenyala que la Ribera d’Ebre és la comarca més
industrialitzada de les Terres de l’Ebre -a finals del segle
XIX es va instal•lar una química a Flix- i això fa que tingui
una mentalitat industrial producte des de fa moltes dècades. “Ho hem de fer compatible amb la resta d’activitats,
com el turisme i l’agroalimentari, que produeix productes
de cada cop més qualitat. Hem de potenciar la ruralitat
com un valor i també apostar pel sector serveis, com per

Miquel Àngel Ribes, alcalde d'Ascó

CEDIDA

exemple residències per a la gent gran en un entorn com

serà molt complicat absorbir tota la mà d’obra de la indús-

el nostre”, afegeix. Admet que tot i aquesta diversificació

tria nuclear de la comarca.

“Estem adaptant la despesa corrent del
pressupost municipal a un futur sense
nuclears”
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Cal actualitzar els plans d’emergències
Carim considera que “cal posar-nos al dia en els plans
d’emergència externs” i es mostra partidària d’organitzar
simulacres que impliquin a la població, a més dels que ja
es han periòdicament que impliquen les centrals, administracions i cossos de seguretat. Apunta que s’ha d’incidir
més en la població i en espais com les escoles per saber
que caldria fer en una situació d’emergència i disposar dels
mitjans més adequats per comunicar-se amb la població.
“En un episodi d’emergència ens quedaríem possiblement
sense llum, hi hauria problemes de obertura mòbil i es
Gemma Carim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

CEDIDA

col•lapsaria la carretera C-12”, explica.

Per la seva banda, l’alcalde d’Ascó, Miquel Àngel Ribes, recorda que el calendari de tancament de les nuclears no és

Des d’Ascó, Ribes destaca les inversions en matèria de se-

inamovible i tot despendrà del procés de descarbonitza-

guretat que estan fent les empreses propietàries de les

ció que afronta l’Estat espanyol els propers anys. “La nu-

centrals i que s’han de continuar fent. També es mostra

clear és menys contaminant i una font d’energia estable.

partidari que el simulacres impliquin a la població: “Es fan

És complicat substituir-la i potser tardarà més anys dels

molts simulacres interns, però una emergència no s’aca-

previstos ara. Però és una decisió política del govern esta-

barà a tanca de la central i la gent ha de saber com actuar

tal”, afirma.

i el millor en aquests casos és la pràctica.” Aposta, per al-

“Hem de potenciar la ruralitat com un
valor i també apostar pel sector serveis”

tra banda, per la millora dels plans de seguretat perquè,
segons el batlle asconenc, han quedat “obsolets” i avisa
que cal fer millores en la megafonia i solucionar les zones
d’ombres en la telefonia mòbil, que afecten no només a

Tot i això, Ribes explica que el govern que encapçala ela-

masies disseminades pel terme sinó a certes zones del nu-

bora el pressupost municipal tenint en compte que a

cli urbà. ■

mig termini no hi haurà dues centrals nuclears actives
al municipi: “Els diners que ens arriben de les nuclears
els dediquem a inversions i estem adaptant la despesa
corrent a un futur sense nuclears, reduint aquest capítol.”
La presidenta comarcal es pregunta si el sistema de producció d’electricitat estarà preparat per poder prescindir
de l’energia nuclear i si hi l’alternativa per cobrir el buit
que pot deixar el en mix energètic. Sobre l’allargament de
la vida útil de les plantes nuclears, la presidenta comarcal
recorda que “des de l’accident de Fukushima el 2011 les
propietàries de les centrals han impulsat canvis seriosos i
hi estan invertint molts recursos.” “Si les mesures de seguretat són les correctes, no serem contraris a què segueixin
operant”, conclou.
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Dades de l’energia nuclear
a Espanya el 2019
7

reactors nuclears
operatius
Ascó I i II
Vandellòs II
(Tarragona)

Trillo
(Guadalajara)
Almaraz I i II
(Càceres)

Cofrentes
(València)

5

de potència neta

7.117 MWe
de potència neta

6,55 %

de la potència neta
total instal·lada

CO2
Líder en producció elèctrica

La que més hores ha funcionat

La font que més emisions ha evitat

de l’electricitat consumida

del total d’hores de l’any

de l’electricitat lliure d’emisions

21, 43%

90%

55.843 GWh

7.846

nets produïts

EUA

Pilgrim-1
BWR 677MWe
Three Mile Island-1
BWR 819MWe

36,22%

hores de les 8.760 de l’any

Energia nuclear nuclear
en el món el 2019
SUISSA

Muehleberg
BWR 373MWe

ALEMANYA
Philippsburg-2
BWR 864 MWe

SUÈCIA

Ringhals-2
PWR 907 MWe

XINA

Taishan-2
PWR-EPR 1.660 MWe
Yangjiang-6
PWR 1.000 MWe
Chinshan-2
PWR 604MWe
Zangshou-1
PWR 1.126 MWe

RÚSSIA

Akademik Lomonosov 1 i 2
PWR 32 MWe
Novovoronezh 2-2
PWR 1,114 MWe
Bilibino-1
LGWR 11 MWe
Kursk 2-2
PWR 1,115 MWe

COREA DEL SUD
Shin-Kori 4
PWR 1.340 MWe
Wolsong-1
PHWR 661 MWe

Iran

Bushehr-2-2
PWR 915 MWe

JAPÓ

Nova connexió a la xarxa

Genkai-2
PWR 529 MWe

Tancament permanent
Començament de construcció

Font: Foro Nuclear amb dades de REE
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J. A. DOMÈNECH
ALBA MARINÉ

JOSÉ LUIS GARCÍA
Promotor inmobiliario

"Mi mayor error es no haberme
atrevido nunca a hacer
obra pública"

J

osé Luis García Martínez (81) es un optimista nato.
No entiende la cultura de la queja, y menos en aque-

llos que llevan empresas. Naturalmente, no hablamos de
un optimismo fantasioso y hueco; más bien de la idea
positiva que resulta después de haber planificado bien
las cosas y esperar, en consecuencia, un buen resultado.
Quizá este principio le ha llevado, con otras cualidades de
las que hablaremos, a que su empresa sea considerada
como una de las que mejor imagen tiene entre los clientes en su sector.
Una imagen construida por el histórico de sus obras: decenas de promociones y obras concentradas básicamente
en Tarragona, donde el logo de su compañía está presente en proyectos que han construido la ciudad. Son
muchos e importantes en los últimos 60 años, a los
que se añaden dos emblemáticos de cara a futuro,
quizá los de mayor envergadura para su compañía: Budellera y Terres Cavades.
José Luis es de Zaragoza, ciudad en la que vivió hasta los 17 años, antes de su
traslado a estudiar a
Barcelona. Aunque hay que
señalar
este

punto la

en

ascendencia

soriana de nuestro protagonista,
que él remarca. “Mis padres eran de
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Almazán –dice orgulloso-, y ya se sabe que Soria imprime

con posibilidades. Fíjese que en otros sectores para darle

carácter…”

un préstamo a una empresa, las dificultades eran enormes. En el nuestro, bastaba con el solar, que además tam-

En Zaragoza dio sus primeros pasos como empresario,

bién te lo financiaban en muchos casos”.

creando con 20 años Industrias Gar, una empresa especializada en carpintería de hierro y cocinas de carbón, que pro-

De las crisis vividas, “la peor fue la de los años 80, aunque

siguió con carpintería de aluminio y manetas para puertas.

la del 2008-2009 fue muy pesada y larga. En cuanto inicias

Mientras estudiaba aparejador, José Luis hizo también sus

la bajada, cuesta mucho levantar”. Quizá por esta razón,

primeros pinitos en la construcción. Así, con 21 años realizó

su empresa se ha preocupado siempre de tener solares

la obra de alcantarillado de un barrio de Huesca.

disponibles. Una amplia cartera que le ha permitido desarrollar durante muchos años proyectos emblemáticos: La

“En 1961 me invitaron a venir a Tarragona, y aquí junto al

Quinta de Sant Rafael, el Vall de l’Arrabassada, la avenida

arquitecto Josep Ferrer empezamos a hacer casas. La pri-

Marqués de Montoliu, el barrio dels Músics, entre otros. En

mera de ellas la construimos en la calle Ramón y Cajal. En

muchos casos, en aplicación del Plan General se ha aso-

aquella época, primero se levantaban los bloques y después se hacían las calles, y así hicimos la apertura de las
calles Francisco Bastos y Pere Martell, esquinas de Ramon
y Cajal”, explica.
Y es precisamente a partir de aquel año cuando inicia la
aventura de lo que hoy es un conglomerado de empresas
que da trabajo a más de 70 personas. Nuestro protagonista recuerda aquellos primeros años con cierto entusiasmo,
pese a la nostalgia: “Encontramos la ciudad de Tarragona
extraordinaria y un buen campo de actuación en el sector”.
Como promotor, José Luis ha aplicado una máxima que
ha seguido durante toda su vida profesional. “Yo nunca he
comprado un solar con préstamos de banco. Esto es fundamental. Entendía desde el principio que por lo menos
para promover tenía que tener el dinero para pagar el solar, el proyecto y la licencia”. Y en este punto García desarrolla su visión origen de las crisis cíclicas del sector, de la
que hace responsable principalmente a la banca.
“En nuestro sector, la banca cometió el error de apoyar
a los promotores dándoles financiación para comprar
solares. Eso fue el comienzo de la crisis. Se llegó a hacer
más de lo que se necesitaba. En ese momento llegas a ser
prácticamente empleado del banco, acabas colocando su
dinero: desde la compra del terreno, hipotecabas el solar
y construías. Así fue como todo el mundo se consideraba

"La peor crisis fue la de los años 80, aunque la del 2008-2009 fue muy
pesada y larga"
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"Yo nunca he comprado un solar con préstamos de banco. Esto es fundamental. Entendía desde el principio que por lo menos para promover tenía
que tener el dinero para pagar el solar, el proyecto y la licencia”

ciado con otros propietarios de terrenos para conseguir

urbanísticos, los poderes públicos tienen que respetar la

suelo y ampliar la ciudad.

iniciativa privada, promoverla en la medida más amplia
posible y sustituirla en los casos de insuficiencia o de in-

Y siempre en Tarragona. “Nunca he construido como

cumplimiento, sin perjuicio de los supuestos de actua-

promotor en Salou ni en ningún lugar de costa. Como

ción pública directa’. Y esto no se nota que se cumpla”,

contratista sí, pero no como promotor. Y no me arrepien-

argumenta.

to. Sin embargo, creo que mi mayor error es no haberme
atrevido nunca a hacer obra pública; lo contemplo como

“Lo que pido es que esta ley funcione. Tenemos que cola-

fallo o fracaso. Y eso que como empresa tenemos clasi-

borar para que las cosas salgan bien. Pedimos colabora-

ficación para abordarla. Me ha dado siempre un cierto

ción, la obligada para hacer las cosas en orden. La inicia-

reparo, y aquí me equivoqué. La obra pública ha dado

tiva pública tiene temor a colaborar con la privada”.

mucho trabajo.”
Mientras habla con entusiasmo de su proyecto en la BuReconoce que en el sector ha habido mala imagen, y eso

dellera: 4.000 viviendas, 800 de ellas de protección oficial,

le preocupa. “Tenemos que luchar, hay que hacer cam-

equipamientos sociales, deportivos, escuelas, y “comple-

biar la imagen del promotor que hace las cosas y desa-

tar al fin la franja de levante de la ciudad con este pro-

parece”. Y, por otra parte, está la relación con la Adminis-

yecto, dándole sentido a toda la zona”, y a la espera de

tración, no siempre fácil. “Nosotros dependemos de los

que sea aprobado definitivamente, después de 10 años

organismos públicos; solo les pido una cosa: que cum-

de trámites, García no deja de pensar en el futuro de su

plan. Fíjese que el artículo 8.7 de la Ley de Urbanismo

empresa. “Me conformo con ver empezar este proyec-

del 2010 dice: ‘En materia de planeamiento y de gestión

to, que tendrá un recorrido de 20 años construyéndose.
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El azulejo irremplazable
José Luis García tiene muy buena fama entre sus clientes. Siempre le ha gustado
cuidar el detalle. En tiempos, enviaba unas curiosas felicitaciones de Navidad a sus
clientes; pero hacia otras cosas, mucho más prácticas para ellos.
De cada obra, su empresa reservaba el sobrante de algunos materiales, especialmente azulejos y baldosas. Así, con los años, cuando los propietarios de los pisos
acometían obras de mejora o cambio, y necesitaban únicamente unas cuantas
piezas para recomponer las que habían tenido que romper, era imposible encontrar el mismo modelo en el mercado. En previsión de esta circunstancia,
García creó un almacén en el que guarda de cada promoción algunos elementos para cubrir este tipo de necesidad. Y lo sigue haciendo hoy en día. “Tú, como
promotor, eres el primer responsable delante del cliente final, y eso debes cuidarlo”.

Sobre todo, me gustaría que mi empresa no se acabara

Este es quizá otro de los emblemas de su personalidad:

conmigo. Espero que mis tres hijos a los que le informo

huir del protagonismo; dejar paso a los demás. Su gran

de todo, puedan continuar”.

orgullo, subraya, es no haber estado nunca a sueldo de
nadie, “siempre he trabajado para los demás, pero para

“La verdad es que este es un oficio como otro cualquiera,

mí como empresa”. Y en esto sigue después de 60 años.

aunque el urbanismo no es nada agradecido hasta que se

La jubilación no le ha llegado todavía. ■

termina y se saca el fruto de haberlo realizado. En mi caso,
yo nunca hubiera entrado en el sector de no ser aparejador”. Confía que en Tarragona hay mucho margen para
crecer. “No hay crecimiento poblacional, pero sí de hogares. En Tarragona, el 28% de los pisos está ocupado por
una persona y el 34% por dos. Solo el 18% lo ocupan 4 personas o más. De manera que la tendencia es que crezca
la demanda de pisos, puesto que donde antes convivían
varias personas ahora se fragmenta en nuevos hogares”.
En esta sucinta biografía debemos hacer mención del
paso de José Luis García por el Club Gimnàstic de Tarragona como presidente, quizá su gran afición: el fútbol.
“Durante tres años jugué en el Zaragoza juvenil, de defensa izquierdo, de ahí me viene la afición. Me pidieron
ayudar, y accedí. Estuve de presidente cuatro años (19972000), con ilusión. Subimos el Nàstic a segunda división.
Y me marche porque entendí que había cumplido una
misión”. ■

José Luis Garcia presidió el Nàstic durante cuatro años (1997-2000).
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El Puerto aumenta tráficos
(33,3Mt) e ingresos (57,6 MEUR)
en un contexto
de desaceleración económica
En el 2019, el Puerto consiguió mover 820.000 toneladas
más que en el año 2018 lo que supone, según Cruset, «batir récords históricos tanto en los grupos de tráfico estructurales como en los nuevos tráficos que están en vías de
consolidación».
El Puerto presenta los mejores resultados económicos
de los últimos 10 años
Los graneles líquidos ha registrado resultados históricos
cerrando el 2019 con 21,3 millones de toneladas y dónde
destaca el récord en el crudo de petróleo que presentó
9,72 millones de toneladas, superando el resultado de
2007 (9,6M t). En el capítulo de líquidos energéticos, cabe
destacar el récord logrado por la gasolina, que también
El Puerto ha cerrado 2019 con registros expectaculares

E

CEDIDA

consigue una cifra histórica con 1,2 millones de toneladas, superando en 500.000 toneladas los resultados de

l Puerto de Tarragona ha cerrado el año 2019 con

los años 2015 y 2017. Por su parte, los graneles sólidos, con

un total de 33,3 millones de toneladas y con unos

9,7 millones de toneladas en total, también presentan re-

ingresos de 57,6 millones de euros, lo que supone los

sultados de máximos. Sobretodo en el tráfico de cereales,

mejores registros históricos de la última década. Otras

piensos y harinas, que han batido en 2019 el récord de la

cifras a destacar del ejercicio pasado son el resultado

serie histórica con 5,77 millones de toneladas que superan

de explotación, que cierra con 7,4 millones de euros,

los 5,5 millones del año 2018. Tal y como afirma el presi-

el EBITDA que se sitúa en 30 millones de euros, así

dente de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT), «el

como el cash flow que queda en 25,5 millones de euros.

aumento de tráficos de cereales ha compensado las pe-

Importante también es resaltar el endeudamiento del

queñas caídas en otros tráficos de graneles sólidos», como

enclave que se ha reducido a 52,1 millones de euros. Unos

es el caso del carbón que registró 2,3 millones de tonela-

datos, que tal y como afirma el presidente del Puerto,

das en 2019, enfrente de una media de entre 3 y 6 millones

Josep Maria Cruset, reflejan el cumplimiento de los

en años anteriores.

principales objetivos de la entidad para el curso 2019 con
un «puerto con tráficos consolidados, económicamente

Por último, la carga general ha mostrado un comporta-

sólido y preparado para la próxima década.

miento muy diferente. Mientras se ha registrado el me-
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jor resultado de la década en tráfico de vehículos, con

siderúrgica tienen en común el hecho que son tráficos

211.310 que han pasado por vía marítima por el Puerto

que son muy sensibles a los cambios y a las fluctuacio-

de Tarragona en 2019, y también un aumento del tráfico

nes de los mercados internacionales. Respecto al tráfico

de animales vivos con un incremento de 12.404 animales

de contenedores, el presidente de la APT, asegura «que

respecto al 2018; el resto de productos de carta general,

es una oportunidad de futuro para el Puerto» y que debe

como la pasta de papel, los productos siderúrgicos, la

pasar por aprovechar mejor la terminal intermodal de La

fruta y los contenedores, registran ligeros descensos. En

Boella y por la construcción del Puerto Seco de Guada-

el caso de la pasta de papel, la fruta y los productos de

lajara. ■

Tarragona crece por
encima de la media de los
grandes puertos
La red de puertos públicos del Estado gestionó en 2019

En este sentido, el enclave tarraconense se encuentra

un total de 546.611.193 toneladas, lo que presenta un im-

muy cerca de alcanzar al de Huelva o al de Cartagena,

perceptible crecimiento de un 0,19% con relación a 2018.

tras un año de muy buenos registros, 33,3 millones de to-

Una tendencia, la de crecimientos mínimos, que se re-

neladas, el segundo mejor de la última década tras las

fleja también en aquellos enclaves que lideran los tráfi-

espectaculares cifras del 2017 (34 millones de toneladas).

cos en nuestro país. Aunque hay excepciones. Los siete

La dinámica del enclave tarraconense tenderá al creci-

principales puertos del Estado acumulan el 71% de todo

miento, ya que trabaja en varios ejes estratégicos que

el tráfico de mercancías registrado en 2019 y, por tanto,

pueden ofrecer resultados en el medio plazo. Entre ellos,

la evolución de cada uno de ellos incide en el comporta-

la nueva ZAL; la apuesta por hacer crecer su hinterland

miento general.

de influencia mediante la creación de puertos secos, singularmente el de Marchamalo en Guadalajara; la llegada

Entre las autoridades portuarias que lideran el tráfico es-

de inversiones al muelle de la Química; el nuevo muelle

tatal de mercancías, las que más crecieron el pasado año

para cruceros; los efectos del tercer carril ferroviario en la

fueron Valencia, con un 5,6%, Huelva (+2,5%) y en tercer

potenciación de tráficos, entre otros. ■

lugar, con un 2,2%, figuran Tarragona y Algeciras. En este
ranking es de destacar el crecimiento plano que muestra
el puerto de Barcelona (0%), y el negativo de Bilbao (-0,3%).

TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL ESTADO EN 2019
Millones de toneladas

Crecimiento %

Algeciras

104,8

2,2

Valencia

80,7

5,6

resto: Algeciras, Valencia y Barcelona, que año tras año

Barcelona

65,9

0

encabezan el ranking. Tras ellos, ya a cierta distancia, cua-

Bilbao

35,4

-0,3

tro puertos están muy cerca de disputarse entre ellos la

Cartagena

34,3

1,8

Huelva

33,6

2,5

Tarragona

33,6

2,2

Hay tres puertos que destacan en volumen respecto al

cuarta plaza, ya que la diferencia de volumen de mercancías hace que en un futuro pueda haber modificaciones
en esta clasificación (ver cuadro).

Fuente: Puertos del Estado
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Covestro Tarragona s’alinea amb
els Objectius per al Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides
L'any 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d'objectius globals per a
erradicar la pobresa, protegir el planeta i
assegurar la prosperitat per a tots com a
part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Els objectius es van
dividir en 17 metes que es devien assolir
en un termini de quinze anys.
Aquestes fites eren la fi de la pobresa, la
fam zero, la salut i el benestar, l'educació
Vista d'una de les quatre plantes de producció de BASF Tarragona

BASF

de qualitat, la igualtat de gènere, l'aigua
neta i el sanejament, l'energia assequi-

A

ble i no contaminant, el treball decent i

mb vuitanta anys d'experiència

Unides. Mònica Costa, directora de

el creixement econòmic, la indústria, in-

i més 15.000 treballadors a tot el

Comunicació de Covestro assegura

novació i infraestructura, la reducció de

món, Covestro és una empresa que

que "el 80% de la nostra inversió en

les desigualtats, les ciutats i comunitats

durant anys s'ha preocupat per aline-

R+D està alineada amb els ODS de

sostenibles, la producció i el consum

ar el seu desenvolupament econòmic

Nacions Unides. Aquesta aposta ja ha

responsable, l'acció pel clima, la vida

amb la sostenibilitat del nostre entorn.

donat els primers fruits. Utilitzem CO2

submarina, la vida d'ecosistemes terres-

Per aconseguir-ho utilitzen la tecnolo-

com a matèria primera alternativa al

tres, la pau, justícia i institucions sòlides i

gia i la innovació per a trobar solucions

petroli en els nostres processos pro-

les aliances per aconseguir tots aquests

que beneficiïn a la societat i redueixin

ductius, hem desenvolupat materials

objectius. De tots aquets objectius de

l'impacte en el nostre sistema ecolò-

d'altes prestacions per fabricar calçat

desenvolupament sostenibles, els més

gic. Demostren aquest compromís i

i làmpades totalment reciclables i te-

destacats de Covestro a Tarragona són

aquesta implicació seguint els disset

nim patentada una tecnologia que

els següents:

Objectius per al Desenvolupament

estalvia un 25% d'energia en la produc-

Sostenible (ODS) de les Nacions Uni-

ció de clor. Aquestes fites evidencien el

Fam zero

des i també adherint-se a la normati-

nostre ferm compromís per una eco-

La major part de la població a Àsia i al

va del Pacte Mundial de les Nacions

nomia plenament circular".

sud-est asiàtic depèn en gran mesura
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de la producció agrícola, especialment

ons, que es retroalimenti en el cicle de

bució important per a la protecció dels

la gent que es troba a la base de la pirà-

l'aigua. Les aigües residuals passen un

recursos.

mide econòmica. Per desgràcia, entre

control i avaluació abans de ser elimi-

un 30% i un 50% dels béns collits no es

nades, i solament després del tracta-

Ciutats i comunitats sostenibles

converteixen en ingressos a causa de

ment especial en plantes específiques,

Les ciutats consumeixen més de 2/3

les males condicions atmosfèriques i

es reutilitzen.

de l'energia mundial i representen

d'algunes alternatives d'emmagatze-

més del 70% de les emissions globals

matge inadequat.

de CO2. Els materials lleugers de Co-

Davant d’aquesta situació, els assecadors solars fets amb policarbonat de
Covestro són una opció viable per allar-

Covestro és una de les empreses pioneres en l'ús del
CO2 com a nova matèria
primera

vestro per a cotxes ajuden a reduir les
emissions en el sector del transport i a
explorar solucions innovadores per a la
mobilitat del futur.

gar la vida dels aliments i, en conseqüència, reduir la situació de pobresa

Energia assequible i no contaminant

Així mateix, Covestro ha desenvolupat el

dels petits agricultors en aquesta regió.

Entre els objectius de sostenibilitat de

concepte ‘interior integral per a la mo-

Només a Tailàndia, l’empresa ja ha ins-

Covestro es troba el compromís per

bilitat del futur', juntament amb altres

tal•lat 550 assecadors solars.

expandir les energies renovables. Per

partners, amb l'objectiu de convertir

això, hem desenvolupat una resina de

els interiors d'automòbils en espais de

Educació de qualitat

poliuretà que, juntament amb una

vida i treball, mòbils i multifuncionals:

Covestro manté diferents acords amb

tecnologia de procés, permet fabricar

superfícies amb un aspecte decoratiu,

la Universitat Rovira i Virgili (URV) de

nous materials compostos per aeroge-

il•luminació ambiental integrada, els

Tarragona, que inclouen des de pro-

neradors, al mateix temps que oferei-

últims sistemes d'info-entreteniment i

jectes d'investigació fins a programes

xen propietats mecàniques superiors

conceptes de seients d'avantguarda.

de pràctiques amb estudiants de dife-

sense comprometre la fiabilitat de la

rents facultats d'enginyeria, adminis-

producció i la qualitat del producte. La

Producció i consum responsable

tració o comunicació. Així mateix, parti-

companyia recentment ha processat

Covestro ha patentat la tecnologia

cipem en el projecte APQUA de la URV

la seva primera comanda comercial

ODC per a la producció de clor, una

per fomentar l'educació STEM (Ciènci-

des de la Xina.

evolució del mètode de les cel•les de
membrana predominant en l'electrò-

es, Tecnologia, Enginyeria i MatemàtiInnovació i infraestructura

lisi clor alcalina. Amb la nova tecnolo-

Covestro és una de les empreses pio-

gia de càtode despolaritzat d'oxigen

Igualtat de gènere

neres en l'ús de CO2 com a nova ma-

com a substitut de l'elèctrode d'hi-

Col•laborem amb l’organització Gre-

tèria primera. En aquest sentit, hem

drogen, s'obté clor i sosa càustica uti-

enlight for Girls que educa les nenes

desenvolupat un procés innovador

litzant dos volts, en comptes dels tres

en matèries STEM a través de diversos

que permet emprar el CO2, princi-

habituals. Un volt menys que resulta

actes a tot el món cada any per oferir

pal gas hivernacle, per convertir-lo en

clau en termes d'estalvi energètic, ja

igualtat d'oportunitats.

una nova matèria primera. Aquesta

que permet reduir fins a un 25% la

tecnologia permet, per tant, substituir

despesa elèctrica en la producció de

Aigua neta i sanejament

parcialment el petroli cru, el materi-

clor. Aquesta tecnologia innovadora

La majoria de l’aigua que fem servir és

al convencional en el sector químic i

s’implementarà per primera vegada

aigua de refredament de flux el que

plàstic, en el procés productiu. Aquest

a nivell industrial en la planta de clor

permet, pràcticament sense excepci-

desenvolupament suposa una contri-

que s’està construint a Tarragona. ■

ques) entre els alumnes de secundària.
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Obren les primeres gerres de vi
conservat en les mateixes
condicions que els ibers per
comprovar-ne l’evolució

Fernando Zamora extreu vi de la gerra per fer-ne una primera anàlisi sensorial, amb Jordi Diloli al costat.

I

CEDIDA

nvestigadors de la URV han destapat avui les primeres

de la utilització d’herbes que s’han documentat. Aquesta

tres gerres que contenen el vi que hi van dipositar al se-

recerca i reconstrucció, que es fa al celler experimental Mas

tembre per reconstruir el procés de producció i conserva-

dels Frares, és a càrrec dels investigadors del grup de re-

ció d’aquesta beguda en les mateixes condicions que es

cerca GRESEPIA, del Departament d’Història i Història de

trobaven els ibers. Es tracta de comprovar amb tècniques

l’art, i dels investigadors del Departament de Bioquímica i

actuals l’evolució del vi elaborat com fa 2.500 anys.

Biotecnologia.

Així, des d’avui i cada tres mesos s’obriran les 9 gerres res-

Les 12 gerres on s’ha començat a envellir el vi i es conserva-

tants i en faran les analítiques que podran ajudar a resoldre

ran fins a la propera verema contenen uns set litres d’ull de

incògnites com ara la conservació sense sulfits, fins quan té

llebre i van tapar-se amb suro i guix. Un cop destapades les

un estat idoni per ser begut i quins podrien ser els motius

tres primeres, Fernando Zamora, director del celler, ha fet
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una primera anàlisi sensorial: “El color és evolucionat, mar-

què conté aquest vi, perquè no té sulfits, i per a nosaltres és

ronós amb notes teula; l’aroma té notes característiques

una incògnita veure què ha ocorregut”, ha explicat Zamora.

que estan començant a enranciar-se, si bé no té àcid acètic
en quantitats importants i recorda un vi de postre; és gras,

A més amés, els estudiants de la Facultat d’Enologia tam-

untuós i es nota que ha tingut força contacte amb l’oxigen

bé participaran en l’anàlisi d’aquest vi, que es produeix per

sense la protecció dels sulfits”.

segon any, i faran una analítica sensorial o degustació. ■

El primer vi s’ha repartit en ampolles que permetran fer
una analítica completa amb totes les eines. Així, els investigadors observaran els paràmetres clàssics (grau alcohòlic,
acidesa volàtil, acidesa total, pH, glicerol, àcid màlic, àcid
làctic, àcid tartàric); per cromatografia de gasos determinaran la composició del perfil aromàtic, i per cromatografia
líquida d’alta resolució faran l’anàlisi dels antocians, els tanins i els polisacàrids. Finalment, una anàlisi microbiològica
pot desvetllar un dels interrogants de la recreació: “Saber

Les 12 gerres on s’ha començat a envellir el vi i es conservaran fins a la
propera verema.
CEDIDA

MARÇ
2020
Dijous 5 a les 9 h.

Dilluns 16 a les 18 h.

Empreses més productives i sostenibles. Salut i benestar corporatiu.

Tast Exclusiu de Cerveses

[EMPRESA SALUDABLE]

# MARÇ
Agenda
Cambra

2020

Minerva Castillo,
Coach i Consultora de programes
d’Empresa Saludable.

Dimarts 10 a les 8.45 h.
[INFRAESTRUCTURES]

La situació aeroportuària a Catalunya
Óscar Oliver,
Director General del Centre d’Estudis del
Transport per a la Mediterrània Occidental

Dijous 12 a les 8.30 h.
[RSC AGROALIMENTARI]

Incorpora. Un valor per a l’empresa
en l’entorn agroalimentari. Ajuts a
les empreses.
Marina Ferrario,
Coordinadora del Grup Incorpora
Tarragona

RESERVEU-VOS
LA DATA

[#DILLUNSLLOTJA]

Carlos Cervantes,
erudit cerveser

Dimarts 17 a les 8.30 h.
[SOSTENIBILITAT I ENERGIA]

Eficiència energètica:
el primer pas cap a la sostenibilitat
Diversos ponents

Dijous 19 a les 8.30 h.
[SOSTENIBILITAT]

Ecologia i justícia distributiva

Monsenyor Joan Planellas i Barnosell,
Arquebisbe de Tarragona

Dimarts 24 a les 9 h.
[IGUALTAT]

Dona, empresa i Cambra

Sílvia Gratacós,
Presidenta de la Cambra de Comerç
de Manresa

Més informació: www.cambrareus.org
Confirmació d’assistència: cambrareus@cambrareus.org
Cambra de Comerç de Reus · c. Boule, 2 de Reus ·Tel: 977 33 80 80
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HBD Upselling Solutions,
un model de gestió
per a la indústria hotelera

F

a set anys, Alejandro Francino va
decidir

reformular

l’activitat

de

l’empresa que havia creat el 2007. Hotels Bussiness Development (HBD) es
va convertir HBD Upselling Solutions.
“Em vaig fer la pregunta de com podien generar més ingressos els hotels,
que no deixen de ser unitats d’habitacions i no totes són iguals. Molt sovint
les superiors, que són les més cares, es
quedaven buides. I per l’altra banda hi
ha la recepció, on el moment del checkin el client tindrà una bona o una mala
experiència depenent de l’atenció que
rebi. La idea va ser crear un programa
de venda interna a la recepció i que, per
un petit suplement, el client pogués
tenir una habitació superior. L’estàndar
s’omplirà segur. És una reducció del
cost d’oportunitat”, explica Francino.
El programa que ofereix HBD Upselling Solutions als clients inclou una
primera tasca que fan els consultors
amb la nvestigació del model de negoci i les oportunitats per augmentar
les vendes i la creació d’un programa

“Amb aquest programa aconseguim tres coses: incrementar la satisfacció del client, més ingressos per a l’hotel i més motivació per als recepcionistes a través d’incentius si venen més" CEDIDA

d’incentius per al personal. Després

dels resultats i elaboren els informes.

través d’incentius si venen més”, indica

entren en joc els formadors, que fan

“Amb aquest programa aconseguim

el consultor hoteler. Un segon pas va

la seva tasca amb el personal del front

tres coses: incrementar la satisfacció

ser implementar el mateix programa

desk dels establiments i finalment els

del client, més ingressos per a l’hotel i

en els aliments i begudes oferts pels

analistes porten a terme un seguiment

més motivació per als recepcionistes a

hotels.
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ONS

ING SOLUTI

HBD UPSELL

D’aquesta manera HBD Upselling

i hem creat l’empresa mundial més

Solutions es va convertir en líder en el

gran d’upselling hoteler. Ells aporten

ANY DE CO

seu sector a tot l’Estat i Llatinoamèrica.

una millor tecnologia i nosaltres hi

SECTOR:

Actualment ja porta un centenar

sumem el nostre mercat”, assenyala

de projectes implementats, més de

Francino i indica que el 2020 tenen la

100.000 persones formades i més

previsió d’arribar als tres milions d’eu-

de cent milions d’euros d’ingressos

ros de facturació gràcies a l’associació

generats per als clients, entre el

amb TSA i posa l’exemple que a partir

quals

d’ara treballaran en els 370 hotels que

Alejandro Francino Marcos es va for-

la cadena Melià té a tot el món.

mar a la Griffith University australi-

destaquen

grans

cadenes

com Marriott, Sercotel, Iberostar,
Palladium o Melià.

2012

NSTITUCIÓ:

Hoteler

RS:

EBALLADO

E TR
NÚMERO D

15

Ó AL
FACTURACI

2018:

ros
500.000 eu

ana, on va cursar el Màster en Direc-

“El preu de les naus a
Tarragona era molt elevat
i vam trobar un espai molt
econòmic en un polígon
de naus noves en aquesta
localitat d’Osca”

Actualment HBD Upselling Solu-

ció d’Empreses Hoteleres, i també

tions compta amb un equip de 15

en màrqueting hoteler i en vendes

persones, distribuïdes entre l’oficina

i màrqueting a la Cornell University

central d’Altafulla i oficines i presèn-

nord-americana.

cia a Perú, Cancún, Miami i Londres.
L’oficina principal va esta primer a

Actualment és un dels tres professi-

Tarragona i després a Barcelona,

onals de tot l’Estat que forma part de

però va decidir tornar a Altafulla per

l’International Society Hospitality,

poder disposar d’unes instal·lacions

que aplega 230 consultors experts

més grans -600 metres quadrats- i

del sector de tot el món. Va treballar

Aliança estratègica

poder créixer. Mirant el futur, Fran-

deu anys en el sector hoteler, tre-

A la resta del món, el líder en un pro-

cino afirma que el gran repte de la

ballant en grans companyies com

ducte com el que ofereix l’empresa

seva empresa és el desenvolupa-

Hyatt, Sofitel o Melià, i el 2007 va

altafullenca era la companyia de Sin-

ment tecnològic, però sense oblidar

decidir crear la seva pròpia empresa,

gapur TSA. “Hi vaig contactar fa tres

“el toc humà”, que considera impres-

impartint cursos de formació a per-

anys, però no en va sortir res, però des

cindible per donar la millor experièn-

sonal directiu de cadenes hoteleres i

del juny passat ens hem fet partners

cia al client.

hotels arreu de l’Estat. ■

Compromesos amb el medi ambient,
desenvolupem projectes sostenibles
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appOrigen,
gestió de dades al núvol

R

oger Farssac té una àmplia experiència com a orientador tecnològic

i formador i ha col·laborat molt amb
administracions públiques com la Diputació de Tarragona i l’Eurecat. L’any
2007 Farssac ja va impulsar una primera eina que treballava amb servidors al
núvol per a desenvolupar aplicacions,
però es va trobar que les empreses
no hi podien treballar perquè les línies
ADSL no hi estaven preparades. Després de detectar els problemes més
comuns que tenien les empreses amb
la gestió de les seves dades va decidir
crear appOrigen, que desenvolupa
aplicacions personalitzades al núvol,
amb el propòsit de simplificar els processos de gestió del client, estandarditzant els procediments de treball.

appOrigen ha focalitzat el seu treball en empreses que treballen amb dades i que generen problemes de duplicitat d’informació.
CEDIDA

“Estudiem les necessitats del client i li

L’any 2007 Farssac ja va impulsar una

estandaritzar procediments de treball,

desenvolupem una aplicació comple-

primera eina que treballava amb servi-

amb la màxima rapidesa i simplicitat

tament adaptada a les seves funcio-

dors al núvol per a desenvolupar apli-

possibles i que es guarden on line. No

nalitats i necessitats”, explica Farssac i

cacions.

ocupen doncs espai i poden ser exe-

posa alguns exemples molt personalit-

cutats en la plataforma i espais que el

zats. Una és la plataforma d’organitza-

appOrigen, amb un equip format per

client desitgi. Són tasques com ges-

ció de reunions One to One, matching

cinc persone,s han focalitzat el seu tre-

tionar la comptabilitat, les dades dels

de creuament de inquietuds i prefe-

ball en empreses que treballen amb

clients o l’inventari de productes.

rències per a crear una jornada amb

dades i que generen problemes de

reunions de temps reduït entre dos

duplicitat d’informació i problemes a

El primer que fan amb un client és de-

grups. I una altra és la Plataforma de

l’hora de compartir dades. Els oferei-

tectar els errors que cometen en treba-

reserves d’activitats d’oci al Port de Bar-

xen solucions a aquesta situació en for-

llar amb eines com l’Excel i analitzen

celona i verificació de check-in, enllaçat

ma d’aplicacions personalitzades en el

els processos que realitzen i les pèrdu-

amb facturació a agències i app mòbil

núvol per a simplificar els processos de

es de temps que es produeixen a cau-

de venda directa.

gestió de cada client. El seu objectiu és

sa de la repetició de tasques i la infor-
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Estudiem les necessitats
del client i li desenvolupem una aplicació completament adaptada a
les seves funcionalitats i
necessitats

les empreses només han d’entrar les

appORIGEN
ANY DE CO

també és fa només una vegada i se

SECTOR:

NSTITUCIÓ:

dades un cop i quan s’ha de modificar
simplifiquen els processos.

2017

Tecnològic
5

L’empresa treballa amb una base de
diferents llenguatges de programa-

DORS:

E TREBALLA

NÚMERO D

Ó AL
FACTURACI

2018:

s
20.000 euro

mació duplicada. A partir d’aquí creen

ció, que es poden combinar segons

una plataforma amb un software per-

les necessitats dels clients i els per-

sonalitzat al núvol, estructurat en mò-

met definir en poc temps una apli-

ció pública. L’àmbit geogràfic en què

duls. Assenyala que l’avantatge és que

cació adaptada a les necessitats dels

treballen és principalment Catalunya,

tenen en compte les necessitat especi-

clients a un cost molt competitiu. Els

però el seu objectiu és treballar a ni-

als de l’empresa. “Tenim en compte les

clients d’appOrigen són petites i mit-

vell internacional i ja ho estan fent al

necessitats puntuals de l’empresa. Ens

janes empreses, però també depar-

Brasil. En aquests casos operen amb

adaptem totalment a les necessitats

taments concrets d’empreses grans

un motor de traducció automàtica.

dels clients. Els creem un vestit a mida”,

i treballen en sectors com el del tu-

Recentment, han incorporat un soci

comenta Farssac. D’aquesta manera,

risme o l’oci i també en l’administra-

capitalista per poder créixer. ■
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Sant Gil d’Albió,
d’un petit obrador a una les
formatgeries més grans del país

Nascut el 1972 i amb estudis d’FP agrari, Josep Martí va decidir dedicar-se al cent per cent a la petita formatgeria que havia creat
la seva mare.
CEDIDA

J

osep Martí Ninot fa vint anys que

havia creat la seva mare, Nativitat Ni-

Nascut el 1972 i amb estudis d’FP agra-

està al capdavant de la Format-

not, els anys vuitanta en uns antics

ri, Josep Martí va decidir dedicar-se al

geria Sant Gil d´Albió, que té la seva

corrals de la casa pairal al nucli de

cent per cent a la petita formatgeria

planta de producció al nucli d’Albió, al

l’Albió, com a complement de l’acti-

que havia creat la seva mare.

municipi de Llorac (Conca de Barbe-

vitat agrícola de la família. El registre

rà) i ha aconseguit situar-la com una

sanitari de l’obrador és de 1986. A Ca-

Des que està al capdavant de la for-

de les formatgeries catalanes més

talunya no existeixen estudis reglats

matgeria, han anat gradualment am-

importants, arribant al 40% d’expor-

per a elaborar formatge i Martí s’ha

pliant la planta de producció i emma-

tació, sobretot al mercat nord-ameri-

format -i es segueix formant- a tra-

gatzematge, a més de modernitzar la

cà, i donant feina a una desena de

vés de molts cursos i jornades, orga-

maquinària. Ho ha fet gràcies a l’asses-

persones.

nitzats per l’IRTA o l’Escola Agrària

sorament del Viver d’empreses Con-

del Pirineu, entre altres. “Mai en saps

cactiva per accedir a fons europeus

Nascut el 1972 i amb estudis d’FP

prou i està molt bé aprendre tècni-

FEDER i poder afrontar aquestes in-

agrari, va decidir dedicar-se al cent

ques que més endavant pots fer ser-

versions. Actualment Sant Gil d’Albió

per cent a la petita formatgeria que

vir”, afirma.

ocupa al voltant de 1.000 metres qua-

45

EMPRENEDORS
MARÇ 2020

'ALBIÓ
SANT GIL D
NSTITUCIÓ:

ANY DE CO

1986

drats i en l’espai que es troben no poden

sència en fires, com és el cas d’Alimen-

créixer més. Allí elaboren i emmagatze-

tària, on fa una desena d’anys que hi

men el formatge i fan venda directa i

assisteixen, amb un estand compar-

visites guiades. Tota la llet de cabra que

tit amb altres formatgeries catalanes.

fan servir com a matèria prima la com-

Allí han pogut fer els contactes que

pren a cinc ramaders i representa al vol-

els han permès obrir mercats als Es-

tant del 60% del cost de producció dels

tats Units, però també a Alemanya

formatges. Actualment consumeixen al

o la Gran Bretanya. Entre el públic

d´Albió, però també tenen elaboren

voltant dels 700.000 litres de llet a l’any

nord-americà és molt valorat el for-

altres varietats, com formatge fresc,

i la producció se situa en els 90.000 qui-

matge de tipus garrotxa, que és el que

de tupí i el Gran Pep, un formatge

los de formatge anuals.

majoritariament elabora Sant Gil d’Al-

de deu quilos amb un any de ma-

bió i que va arribar per primer cop als

duració i que ja fa quatre anys que

Martí explica que la crisi econòmica

Estats Units la dècada passada a través

l’elaboren. Martí aposta per no aug-

dels darrers anys no l’han notat mas-

d’exportadors de formatges manxecs,

mentar les varietats que ofereixen

sa, perquè tampoc no havien experi-

que incloïen varietats de tot l’Estat i

i centrar-se en les que tenen ara.

mentat un “boom” els anys anteriors,

una era la catalana, el garrotxa. “El gar-

Explica que cada any és diferent,

com altres sectors. Admet que el mer-

rotxa es va començar a apreciar abans

sobretot amb la variació de produc-

cat nord-americà si que van notar un

als Estats Units que a Catalunya. Als

ció i preu de la llet, però que el pri-

descens important a partir de la fallida

anys vuitanta no hi havia cultura del

mer semestre acostuma a ser més

de Lehman Brothers el 2008, però ho

formatge al nostre país. Només calia

complicat econòmicament que el

van compensar amb el mercat interior

mirar quins formatges hi havia a les

segon, quan es fan més vendes. Al

i, en els pitjors anys de la crisi a Catalu-

nostres neveres fa trenta anys. Això ha

llarg dels anys han rebut diversos

nya i l’Estat, el mercat exterior ja s’ha-

canviat molt”, explica Martí.

reconeixements a la qualitat en

SECTOR:

Alimentari

DORS:

E TREBALLA

NÚMERO D
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2018:

uros
1.000.000 e

l’elaboració dels formatges. Formen

via recuperat.
Actualment la varietat garrotxa re-

part de l’Associació Catalana de Ra-

El procés d’internacionalització l’han

presenta entre el 80 i el 85 % de la

maders Elaboradors de Formatge

portat a terme sobretot amb la pre-

producció de la Formatgeria Sant Gil

Artesà (ACREFA). ■

La teva energia

Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II
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Noves empreses
a les comarques de Tarragona
Llistat de les societats creades el 2019
TOTAL 1.000 EMPRESES
Montferri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Móra d'Ebre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Móra la Nova .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Nou de Gaià .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Pallaresos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Perelló .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Pobla de Montornès  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Pratdip .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Querol .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Reus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
Riudoms  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Roda de Barà . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rodonyà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Roquetes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Salou .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Sant Carles de la Ràpita .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Sant Jaume dels Domenys .  .  .  .  .  .  .  . 5
Santa Bàrbara .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Santa Coloma de Queralt .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Santa Oliva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Sénia, La  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Tarragona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243
Torredembarra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Torroja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Tortosa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Ulldecona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
Vallmoll  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
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IMPORTS DE CONSTITUCIÓ

SECTORS D'ACTIVITAT

Menys de 3.000 €

25.000 € - 100.000 €

Transport

Indústria

3.000,00 €

100.000 € - 1000.000 €

Serveis

Construcció

3.000 €- 10.000 €

Més de 1.000.000 €

Agricultura, ramaderia i pesca

Restauració - Hostaleria

Comerç

Cultura

10.000 € - 25.000 €
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Borges fa el pas
a l’energia verda
L

’empresa Borges en el marc del seu pla estratègic
“Compromesos per Naturalesa” ha fet un pas més a fa-

vor del medi ambient i la sostenibilitat amb la transició cap
al consum d’energia verda, procedent de fonts renovables.
Des de principis del 2020 el 94% de l’energia dels centres
productius que té Borges arreu del món provindrà de fonts
renovables. Amb aquesta transició cap al consum d’energia verda Borges aconseguirà reduir les emissions de CO2
procedents de l’electricitat que consumeix la seva activitat
i es traduirà en un estalvi d’emissions a l’atmosfera de 8.820
Tones de CO2, reduint així la petjada de carboni.

La planta de cogenaració està considerada com una de les més
eficients
CEDIDA

estatal. Aquesta planta de cogeneració està considerada
com una de les més eficients del país en la que s’aprofiten

Aquesta és una iniciativa més de Borges en la lluita per

els gasos de la sortida de la caldera de la cogeneració per

un consum energètic responsable i més eficient. Des de

a l’assecatge de llavors, obtenint una reducció de 15.000

l’agost de 2018 Borges Agricultural & Industrial Edible Oils,

MWh anuals, l’equivalent a 4.815 Tn CO2.

la divisió d’olis del grup, disposa de la ISO 50001 que té
com a principal objectiu mantenir i millorar el sistema

Borges seguirà treballant sota el seu pla estratègic “Com-

de gestió de l’energia. També disposa d’una planta de

promesos per Naturalesa” per potenciar l’ús d’energies re-

cogeneració des de 1998, la qual permet la reducció de

novables, invertir en fonts d’energia estratègicament més

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i en el darrer any

eficients i treballar per a reduir l’impacte ambiental de la

ha premés disminuir més de 5.000 tones de CO2 a nivell

seva activitat. ■
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Nuevos Peugeot e-208 y e-2008:

10 claves para elegir la movilidad eléctrica
5. Puntos de recarga y una única tarjeta de pago
Peugeot ofrece a través de Free2Move Services una única tarjeta de carga que permite acceder a una red de
más de 130.000 puntos en toda Europa y realizar el pago
de forma cómoda.
6. Conducción ligada a las emociones
El conductor puede adaptar las prestaciones de los Peugeot e-208 y e-2008 a sus gustos o situaciones gracias a
tres modos de conducción.
7. Con la máxima seguridad…

L

Basados en la nueva plataforma CMP de Groupe PSA,

os Peugeot e-208 y e-2008 nacen para popularizar una

esta pareja de eléctricos presume de funciones de ayu-

nueva movilidad eléctrica. Estas son las claves que apor-

da a la conducción hasta ahora reservadas a modelos de

tan para una nueva forma de vivir un coche eléctrico.

segmentos superiores, que les introducen en el nivel 2 de

1. La autonomía ya no es un problema

conducción autónoma.

Los nuevos Peugeot e-208 y e-2008 están equipados con

8. …y mayor placer de conducción

una batería de gran capacidad de 50 kWh, que les permite

Los nuevos Peugeot e-208 y e-2008 modelos se benefi-

ofrecer una autonomía de más de 300 kilómetros en con-

cian de elaborados trenes de rodaje, con unas suspensio-

diciones reales.

nes con una puesta a punto y soluciones técnicas espe-

2. Mayor longevidad y menor depreciación

cíficas. Si a esto le sumamos el óptimo reparto de pesos

Gracias a su calidad de construcción y a su sistema de refri-

y el bajo centro de gravedad por la baja ubicación de las

geración, la batería de los nuevos Peugeot e-208 y e-2008

baterías, ambos gozan de un comportamiento dinámico

disfruta de una mayor vida útil, y Peugeot ofrece una ga-

ejemplar.

rantía de 8 años o 160.000 Km para un 70% de su capaci-

9. El mismo espacio y capacidad de carga

dad de carga.

La nueva plataforma CMP de Groupe PSA es modular y

3. Facilitar la recarga en casa

multi-energía, lo que quiere decir que está diseñada des-

En casa, lo habitual es dejar el coche cargando por la no-

de su concepción para servir de base a diferentes mo-

che (como hacemos con el smartphone). Con el servicio

delos con motorizaciones de combustión y eléctricas. De

Easy-Charge de Peugeot se facilita este proceso, con una

esta forma, los Peugeot e-208 y e-2008 no necesitan nin-

oferta de soluciones de carga a domicilio -o en el centro

guna adaptación para alojar sus baterías, repartidas bajo

de trabajo- con un diagnóstico para evaluar la instalación

el suelo y con un volumen de 220 litros.

eléctrica necesaria y la mejor instalación final.

10. Y con todo el confort de Peugeot

4. Recarga rápida en ruta

En los nuevos eléctricos de Peugeot nada cambia a la

Uno de los inconvenientes tradicionales de los coches eléc-

hora de calentar o enfriar el habitáculo. Ambos mode-

tricos son los largos tiempos de recarga cuando estamos en

los eléctricos incorporan una potente resistencia (5 kW),

ruta. Gracias a su sofisticada batería con sistema de regula-

alimentada por la batería de alto voltaje, una bomba de

ción térmica, los nuevos Peugeot e-208 y e-2008 pueden car-

calor y un sistema de regulación automática de la tem-

gar el 80% de su capacidad de batería en tan solo 30 minutos

peratura del habitáculo que proporcionan el mismo ni-

desde un cargador público o una electrolinera de 100 kW.

vel de confort que en los vehículos térmicos. ■
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Director de BrokReus

Coronavirus, Sars, Mers…
Amenaça si…
Oportunitat també!!!

"Analitzant els mercats de renda variable tant europeus com de països emergents ens trobem amb uns preus molt per sota de les
valoracions".
ARXIU

C

ada pocs anys sorgeix alguna amenaça causada per

ció i moltes en períodes de temperatures mundials per

algun virus de caràcter respiratori.

sota de les mitjanes. A moltes d’elles no s’ha reaccionat
fins molt avançada l’epidèmia.

El 2003 va ser el SARS, el 2005 la grip aviar (H5N1), el 2009-10
la grip A (H1N1), el 2012 el MERS, i aquest 2020 està amena-

L’actual Coronavirus, té inclús Apps que ens informen de

çant-nos el Coronavirus (COVID-19). Hi ha d’altres amenaces

la seva evolució en temps real. Això és nou, ens fa estar

a la salut humana, les darreres el 2014 l’Ebola i el virus Zika.

molt alerta i informats, pot ser massa i tot. Ja que fa que
estiguem fixats contínuament en la seva evolució i pot

És a dir, estem contínuament en perill. Per tant també es

generar reaccions, molts cops, de pànic i per tant d’irra-

pot dir que estem permanent en alerta i extremadament

cionalitat.

preparats per a reaccionar davant d’aquestes amenaces.
Evidentment, hem de ser molt curosos amb els temes
Les pandèmies més mortals i amb els efectes més adver-

que ens poden afectar a la salut, però la raça humana té

sos, s’han produït per desconeixement, falta de prepara-

certa tendència a posar-se sempre en el pitjor dels casos,
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aquells que tenen els efectes més nocius, però que també

ment de mitjana un 7,2%. Amb el Zika, la caiguda inicial

són els que menys probabilitats de passar tenen.

del -2% del mercat brasiler va donar pas a un 35% de rebot.

Això fa que amb una alta probabilitat, la pitjor de les situ-

La nostra feina és intentar trobar oportunitats d'inver-

acions no passi, i que finalment tot quedi en la zona més

sió, minimitzar riscos i maximitzar rendibilitats, intentant

probable estadísticament. On hi ha unes afectacions a la

sempre assolir els objectius de cada client.

salut i també a d’altres vessants econòmiques molt menys
desastroses del que es preveia.

Analitzant els mercats de renda variable tant europeus
com de països emergents ens trobem amb uns preus

En el cas del SARS en 2003, l'índex MSCI China i MSCI

molt per sota de les valoracions, per tant qualsevol caigu-

Hong Kong va perdre el -8,6% i el -9,3% al principi, però

da dels mercats que ens abarateixi els cost, l’hem de con-

tres mesos més tard van pujar un 31% i un 17%. Durant

siderar més com una oportunitat que no una amenaça de

l’epidèmia de la grip porcina l’any 2009, el mercat mexicà

desastre imminent.

va caure un -4% per després pujar un 25,7% durant el següent trimestre. Durant el brot d’Ebola de 2014, les borses

Tot risc comporta una rendibilitat inversament proporcional,

africanes van caure un -4% per tornar a rebotar posterior-

i per tant tota amenaça comporta grans oportunitats. ■
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Director Crédito y Caución PROTEGO SEGUROS

Soluciones para los problemas de
financiación empresarial
Aportaciones de la financiación
alternativa a la banca

En España nos encontramos en un contexto de excesiva concentración bancaria desde hace años

L

ARCHIVO

as pymes de nuestro país se enfrentan diariamente a

con un crecimiento recurrente de la morosidad empre-

muchas dificultades de distinta naturaleza en el desa-

sarial en los últimos meses, que va en aumento tanto en

rrollo de su actividad.

España como en el resto del mundo y con impacto multisectorial.

La gestión del riesgo de impago empresarial es probablemente una de las que requiere mayor disciplina y es-

En este número queremos abordar otro gran problema

fuerzos internos, además de unos conocimientos muy

para la pyme, el acceso a la financiación. Por distintos

rigurosos tanto del cliente como del sector y globales

motivos, la financiación también representa una dificul-

del mercado. Este tema ya lo abordamos en anteriores

tad para muchas empresas, independientemente de su

artículos cuando vimos las principales características y

tamaño.

las distintas formas existentes de asegurar las ventas a
través del Seguro de Crédito como principal herramien-

En España nos encontramos en un contexto de excesiva

ta para mitigar posibles pérdidas derivadas del impago

concentración bancaria desde hace años, donde hemos

de clientes. Un aspecto especialmente relevante en un

pasado de tener aproximadamente 60 bancos a tan sólo

entorno de cambio de ciclo económico como el actual,

10, una tendencia que irá a más en los próximos años.
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Además, hay otro contratiempo añadido: los dilatados

factoring ( con y sin Recurso ) y conf irming o reverse

períodos medios de pago, tanto por parte de las em-

factoring.

presas privadas como de la Administración Pública, y
especialmente presentes en determinados sectores de

Por enumerar algunas de sus grandes ventajas res-

actividad como construcción, textil, metal y madera,

pecto a la financiación bancaria tradicional, citaríamos:

entre otros. De hecho, vivimos en el país de la Unión

costes competitivos, agilidad, flexibilidad, no requieren

Europea que registra la mayor tardanza en el calenda-

garantías ni avales, posibilitan diversificar las fuentes

rio de pago.

de financiación, pero sobre todo, no afectan a CIRBE,
con lo que además de pluralizar le permiten a la socie-

La gestión del riesgo de impago
empresarial es probablemente
una de las que requiere mayor
disciplina y esfuerzos internos

dad utilizar sus líneas bancarias para otras necesidades
puesto que la financiación alternativa no afecta a su rating bancario.
Por otra parte, las plataformas multifondos de gestión
son mecanismos válidos para financiar activos tangibles

El mercado desde hace años of rece soluciones dis-

a largo plazo, mediante productos como renting o lea-

tintas a la f inanciación bancaria y desconocidas para

sing industrial y, complementariamente, pueden ofrecer

muchas empresas. Es lo que se denomina la f inan-

servicios de valoración y remarketing de equipamiento

ciación alternativa, estando ya consolidada como un

industrial usado.

producto complementario a la f inanciación bancaria.
Permiten a la empresa f inanciar el circulante median-

En PROTEGO, bróker especialista en seguros de Crédito

te plataformas de inversión participativas, totalmen-

y Caución y en otros servicios de Credit Management,

te online, sirviendo para el anticipo de las cuentas a

desde hace años asesoramos a nuestros clientes de for-

cobrar y/o pagar de sus clientes. Sus productos son

ma personalizada ayudándoles a conseguir fuentes de

diversos: anticipo de facturas, descuento de pagarés,

financiación alternativa. ■
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La Costa Daurada elabora el
primer mapa enogastronòmic
amb experiències turístiques
vinculades als productes
del territori
només, alguns exemples de les moltes experiències que es troben a l’abast.
L’elaboració del mapa enogastronòmic ha
permès l’articulació de futures noves rutes i
productes.
Les experiències es detallen en un nou apartat
del web Costa Daurada, accessible des del mapa,
a través d’un codi QR, on es poden navegar per

A

les diferents categories d’experiències i conèi-

mb l’objectiu de promocionar i difondre la

xer les propostes, la seva localització i els detalls

Costa Daurada com una destinació eno-

de contacte dels organitzadors. El mapa també

gastronòmica i oferir als visitants una oferta es-

convida a conèixer i a participar dels esdeveni-

tructurada d’activitats i experiències singulars

ments enogastronòmics, de les tradicions, i de

en aquest àmbit al territori, el Patronat de Tu-

les rutes a peu pels paisatges naturals on s’ori-

risme de la Diputació de Tarragona ha editat el

ginen els productes locals de qualitat.

primer mapa enogastronòmic de la Costa Daurada, que convida a explorar el territori a través

El mapa s’adreça tant a públic interessat en el

de propostes en què la cuina i el món del vi són

món de la cuina i del vi, com a potencials visitants

els protagonistes. Amb el títol: ‘Enogastronomia

disposats a gaudir de noves experiències i propos-

a la Costa Daurada. Mil sabors per descobrir’, el

tes, en aquest cas vinculades a l’enogastronomia.

mapa ubica els productes locals al voltant dels
quals s’ha creat una experiència turística, amb

El nou material de promoció i difusió elaborat pel

imatges i textos que conviden a viure les dife-

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarrago-

rents propostes.

na és el resultat del treball realitzat a través de
l’Espai de Millora d’enogastronomia, que reuneix

Un tast de vi mirant les estrelles, un sopar sen-

agents del sector públic i privat d’aquest àmbit

sorial sobre tines centenàries o una ruta en bi-

per coordinar la promoció conjunta d’aquest

cicleta travessant un paisatge d’oliveres són,

producte turístic. ■
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