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Iteixit
mmersos en plena pandèmia de la Covid, el
empresarial cerca mantenir la seva activitat.

Els reptes són d'enorme calat, però també les
oportunitats. En aquest número, el director
general de la paperera Gomà-Camps, Maties
Gomà-Camps, ens detalla totes les innovacions
que accelera l'empresa al llarg de l'últim any, per
a no sols mantenir-se, sinó fins i tot créixer enmig
de l'adversitat. En una altra situació es troben els
camps de golf, protagonistes d'un ampli reportatge,
que, sota diversos models de gestió, miren de
superar aquest període d'incertesa.
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Sumari

Des de Comunicació Externa, empresa editora
d'aquesta revista, també estem convençuts que
en temps d'extrema dificultat poden posar-se en
marxa nous mitjans de comunicació. Des del passat
mes de gener, editem el digital especialitzat www.
totturismetgn.com, un mitjà que ve a cobrir un
espai informatiu en un sector que representa més
del 25% del PIB provincial. Un sector d'activitat que
necessita que les seves propostes i demandes, i
la pròpia activitat empresarial, siguin recollides i
reconegudes per l'opinió pública.
TotTurismeTgn s'uneix a tarragonaempresarial.com ,
Tarragonaport.com i Buenaquimica.org, liderant, al
costat d'aquesta revista en format paper, la informació
econòmica i empresarial a les nostres comarques.

- info@comunicacioexterna.com - 977 086 769 · Director: Joan A. Domènech ·

Col·laboren: Josep Gallofré, Verònica Tàpies, Jordi Salvat, Gerard Domínguez, Josep M. Cruset, Helder Moya ·
Disseny: Christian Santos (Cop d'Ull) · Fotografia: Alba Mariné, cedides i arxiu · Impressió: Cop d'Ull ·
Tiratge: 3.000 exemplars · Següents números: juliol 2021, novembre 2021
Aquest número ha estat possible gràcies a la col:laboració de les següents empreses i institucions:

PORT DE TARRAGONA · BASF · EUROENERGO · BROKREUS · AEQT · COVESTRO · URV · REPSOL · BORGES ·PROMOCIONES JOSÉ LUIS
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Camps
de golf,
el repte de la
rendibilitat
Verònica Tapias

El 57% dels camps de golf
espanyols no són rentables
per les elevades despeses
fixes i l’alta fiscalitat que
suporten, perdent així
valor competitiu a nivell
mundial. Això és el que
assegura l’estudi El Golf,
catalizador de la actividad
económica de España,
realitzat per la IE University
i publicat per l’Asociación
Española
de
Campos
de Golf y la Federación
Española de Golf el passat
mes d’octubre.
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T

ot i que es tracta de dades a nivell de tot
l’Estat, ens serveixen per veure que la situació
a la demarcació de Tarragona no pot ser massa
diferent. Aleshores, com ho fan els clubs de golf
de casa nostra per poder mantenir el negoci i
fer-lo créixer? A la zona tenim quatre instal·lacions que podem incloure en aquest sector:
El Gaudí Reus Golf Club, el Golf Costa Daurada,
el Lumine i el Club de Golf Bonmont, tot ells

agrupats sota el paraigües de l’Associació Costa Daurada Destí de Golf i Pitch & Putt, que
també inclou hotels i el Patronat de Turisme
de la Costa Daurada.
Cadascun té les seves pròpies característiques
però tots coincideixen en el tipus de gestió,
una gestió mixta, és a dir, per una banda,
reben una quota anual o mensual dels

abonats i, per l’altra, ingressos directes com a
conseqüència de l’ús diari de les instal·lacions
dels no abonats. D’aquesta manera, el compte
de resultats i la recuperació de la inversió es
veuen beneficiades, però això requereix d’una
important aportació econòmica en instal·lacions i personal per aconseguir els objectius
marcats, una aportació econòmica que
s’haurà d’amortitzar.
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El nostre objectiu, a llarg
termini, és fer del Gaudí
Reus Golf Club
un club social de primer
ordre que sigui un
referent tant a nivell
català com espanyol
Roger Jordana
Gerent del Gaudí
Reus Golf Club

Gaudí Reus Golf Club:
l’antic Aigüesverds canvia de mans
El Gaudí Reus Golf Club, fundat l’any 1989 com a
Club de Golf Aigüesverds, va llençar una promoció
immobiliària, Les Palmeres d’Aigüesverds, que va
iniciar la seva construcció l’any 1997. L’any 2000 va
ser adquirit per MedGroup, l’empresa impulsora
i executora d’aquest projecte immobiliari i
de les reformes que es van dur a terme a les
instal·lacions del club. Set anys més tard, i amb
tots els habitatges construïts venuts, MedGroup
es desprenia de tots els seu actius i els transferia
a un inversor particular que vivia en aquesta
zona. Amb el temps, el nou propietari no va poder
mantenir el negoci, que va entrar en concurs de
creditors l’any 2015. A principis de l’any passat,
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la societat Gaudí Reus Golf Club SL va comprar
el club i li va canviar el nom a Gaudí Reus Golf
Club, iniciant un nou projecte completament
desvinculat de l’antiga zona residencial Les
Palmeres d’Aigüesverds. Actualment, en aquesta
urbanització encara queda sòl per desenvolupar
i algunes zones estan molt deteriorades i
mancades de manteniment. I és que la propietat
està dividida entre petits promotors, entitats
bancàries i d’altres, cosa que complica
l’adequació de la zona.
Així les coses, els nous propietaris del club, que
van entrar a explotar-lo l’estiu passat, estan
reflotant-lo sense l’atractiu d’una zona residencial
per comercialitzar. L’objectiu de la nova societat
és “convertir-lo en un club social de primer ordre
que sigui referència tant a nivell de Catalunya
com de l’Estat espanyol”, explica el seu gerent,
Roger Jordana. En el moment de la compra, els
nous propietaris van presentar un pla de negoci
que incloïa l’adquisició del club per valor d’un
milió d’euros i un milió més per a millores
en les instal·lacions.
Durant el 2020, les millores dutes a terme s’han
centrat en “recuperar un camp de golf que ja era
referent en el seu moment i millorar-lo, canviant
la instal·lació de regadiu, condicionant els llacs,
refent els camins, ressembrant tota la gespa...”,
segons paraules de Jordana. La part social de la
casa club també s’ha renovat totalment, incloenthi uns vestidors i un restaurant nou. Una reforma
de l’aparcament, del caddy master i, sobretot, del
camp de pràctiques (amb il·luminació artificial per
poder jugar fins a les 20h) completen els treballs
que s’han dut a terme fins ara. En un futur
pròxim, la intenció del club és reactivar activitats

Per a Tarragó, “no és necessària una promoció
immobiliària per assegurar la rendibilitat del club,
n’hi ha que no la tenen i funcionen”. Tot i així,
però, aquest club també s’ha apuntat a la complementarietat d’una zona residencial. De fet, fa un
any que havia d’haver començat la seva construcció a la urbanització de Mas d’en Sorder, però
el maig de l’any passat l’Ajuntament de Tarragona va paralitzar aquest pla parcial durant un
any per no ser “d’interès general per a la ciutat”,
una qüestió que Tarragó titlla de “curiosa, tenint
en compte que va ser el mateix Ajuntament qui
va aprovar aquest pla”. La intenció de l’empresa
promotora, Essentia Costa Daurada, és construir
234 habitatges de luxe i rehabilitar l’antiga masia
modernista de la zona, on es preveu un hotel
rural de categoria superior, “un actiu que tenim
moltes ganes
d’aportar a
la ciutat de
Tarragona”,
apunta Marc
Tarragó.

Una situació
molt diferent és
la del Golf Costa
Daurada, un
club fundat l’any
1983 com a club
Aquest
Any fundació:
privat, on el soci
concepte de
1989
era accionista.
maximització
L’any 2017, però,
de l’oferta
Núm. abonats:
la societat Mas
està present
250
Maneguet va a
també a
entrar a explotar
Lumine.
Serveis:
el negoci, donant
Fundat l’any
1 camp de 18 forats,
als antics socis
2008 com a
pitch & putt, footgolf,
del club part de
PortAventura
restaurant, botiga
les accions de la
Golf i
societat i obrint el
propietat de
www.gaudigolfclub.com
club també per a
Criteria, l’any
no socis: abonats
2011 es va
que paguen una
desvincular
quota (175,60€/
del parc
mes o 2.107,2€/
temàtic
any) i visitants que paguen per l’ús diari de les
adoptant el nom de Lumine. Amb tres camps de
instal·lacions. “El més important és el canvi de
golf, dos de 18 forats i un de 9, l’oferta d’aquest
mentalitat que es va fer al club per convertir-lo
club no es pot comparar amb cap altre de la zona.
en una ciutat esportiva i maximitzar l’oferta, que
El valor afegit d’aquests tres camps, sense tenir
és la manera d’assegurar una rendibilitat per al
en compte la qualitat de les seves instal·lacions
negoci”, explica el seu gerent, Marc Tarragó. Així
i serveis, el trobem en el Beach Club que té al
doncs, actualment aquesta ciutat esportiva dona
costat, un complex de 7 piscines situat a primera
servei de gimnàs (la primera franquícia del DIR
línia de mar i envoltat de vegetació.
que va sortir fora de Barcelona), tennis, pàdel,
pitch & putt, camp de golf i Bike Point. Té 600
Com la resta, aquest club combina els ingressos
abonats de l’àrea de golf i 1.600 si comptem
que proporcionen els abonats (2.440€/any i
totes les àrees.
2.135€ per a majors de 55 anys i un abonament
d’estiu de 610€) amb els dels Green Fees (110€
La inversió que va fer l’actual societat explotadora
per als camps de 18 forats i 50€ per al de 9).
del club és de 14 milions d’euros, una aportació
La promoció immobiliària ja està en marxa,
que espera començar a amortitzar durant aquest
va començar a construir-se a finals de 2019.
any 2021. Aquesta, però, no és l’única inversió
En aquesta primera fase, s’estan aixecant
que es farà: “Ens comencem a trobar que hi ha
150 habitatges dintre de l’àmbit del Consorci
àrees que s’estan quedant petites i no podem
Recreatiu i Turístic (CRT), pròxims al Beach
absorbir tota la demanda”, explica Tarragó. En ple
Club, d’un total de 2.300 que formaran part del
funcionament, passen pel club entre 1.000 i 1.200
desenvolupament del complex.

GAUDÍ REUS
GOLF CLUB

Un altre punt en què coincideixen aquests quatre
clubs és el fet d’aportar valor afegit al golf, amb
la incorporació d’altres activitats, com el pàdel,
el tennis, el footgolf i, fins i tot, un Beach Club en
el cas de Lumine. D’altra banda, tal com passa
també a la resta de l’Estat, tots ells han optat per
oferir una zona residencial d’habitatges d’alt nivell. I és que, seguint amb les dades de l’estudi de la
IE University, s’estima que l’any 2018 els turistes
estrangers de golf tenien al voltant de 283.000
habitatges en propietat a Espanya i el valor total
d’aquesta propietat immobiliària era d’uns 42.000
milions d’euros. Aquesta important inversió va
produir una despesa anual recurrent i un turista més fidel a la destinació d’Espanya amb una
major probabilitat de repetir visita cada any. Amb
aquestes dades a la mà, no és d’estranyar que els
clubs de golf de Tarragona s’apuntessin també a
aquesta iniciativa. La situació d’aquesta zona residencial, però, és diferent en cada un dels clubs.

persones al dia. “Parlem d’un volum considerable
i, per tant, a mig termini, tenim pensat fer certes
ampliacions, tant en instal·lacions com en serveis:
més pistes de pàdel, adequació de la casa club,
restaurant, vestidors...”, afegeix el gerent.
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com el pàdel o la piscina, un gimnàs i enllestir la
primera i la segona planta de la casa club. I en
un futur més llunyà, la intenció és convertir el
club en un centre esportiu, una fórmula que ja
està funcionant al Golf Costa Daurada. Els alts
costos del manteniment del camp sumats a les
inversions que s’hi han de dur a terme fan que
el període d’amortització d’aquestes inversions,
però, no tingui una data de finalització prevista.
El mateix Jordana reconeix que “aquest club va
començar com tots, era rendible gràcies a la
promoció immobiliària”. Amb l’entrada de Gaudí
Reus Golf Club SL, però, la situació ha canviat
completament. No hi ha promoció immobiliària i,
per tant, cal augmentar la massa social del club,
una qüestió que ja està tenint els seus fruits: “En
només sis mesos hem aconseguit incrementar els
nostres abonats en un 50% i hem arribat als 250”,
explica el gerent. Segons Jordana, “quan arribem
als 300 (amb una quota anual de 1.740€ per soci)
i augmentem també el número de Green Fees
venuts (50€ per 18 forats i 30€ per 9), tindrem les
despeses cobertes i, a més, les instal·lacions no
es col·lapsaran”.
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la companyia MedGroup, amb qui compartia la
propietat fins aleshores. Es va anunciar la seva
obertura, aquest cop com a Westin (pertanyent
al grup Marriot), però a finals de 2019, tornava
a quedar paralitzat. A dia d’avui, aquest cinc
estrelles superior orientat a la salut i el benestar
encara no ha pogut obrir portes i res no fa pensar
que ho faci en un període curt de temps.
Primer es van al·legar problemes al
voltant de la seva gestió i, més tard, es va
acusar l’empresa propietària d’incomplir
la inversió acordada, la qual cosa hauria
provocat uns estàndards de qualitat
massa baixos. Construït en una parcel·la
Any fundació:
de gairebé 18.000 metres quadrats, té
1983
135 habitacions, 1.000 metres de spa
i fitness club i un complex esportiu,
Núm. abonats:
piscines i jardins, a més del camp de
600
golf. L’hotel compta també amb una
Serveis:
zona per a congressos.

GOLF COSTA
DAURADA

1 camp de golf de 18 forats,
pitch & putt, 7 pistes de
pàdel i 3 pistes de tennis
(terra batuda), DIR Fitness,
zona bike, restaurant, botiga
www.golfcostadaurada.com

La manera de rendibilitzar
un camp de golf és
maximitzar l’oferta.
És per això que el Costa
Daurada ha passat de ser
un club de golf a una ciutat
esportiva on es pot
practicar golf, tennis,
pàdel, anar al gimnàs...
Marc Tarragó
Gerent del Golf
Costa Daurada
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Un dels actius d’aquest club era l’hotel de luxe
que s’havia previst al complex, situat a Mont-roig
del Camp. El projecte, que havia d’obrir-se sota la
marca Sheraton, va quedar paralitzat a causa de
la crisi econòmica de 2008. L’any 2015, la família
Lavanchy va decidir reactivar-lo després de
comprar l’altre 50% de Bonmont Terres Noves a

La salut econòmica dels clubs
Com ha passat amb tots els negocis,
les restriccions instaurades arran de
la pandèmia de la Covid-19 han afectat
la salut econòmica dels clubs de golf i
han aturat la celebració de tornejos i
competicions. Pel que fa als tornejos
que organitza cada un dels clubs, tant el

Lumine aposta per elevar el seu
posicionament en el mercat
El recent incorporat director general de Negoci de
la societat (maig 2020), Agustín García, coincideix
amb el seu homòleg al Costa Daurada i creu que
no és necessària una promoció immobiliària per
a què el negoci sigui rendible. “El més important
és estar dintre d’una destinació de golf. Si no,
és molt difícil amortitzar la inversió”, explica.
“Després és bàsic posicionar-se, que és el que
estem fent nosaltres des de fa un any”, afegeix.
Lumine està duent a terme una estratègia per
elevar el posicionament que tenia fins ara en
el mercat. Entre d’altres coses, ha augmentat
la qualitat dels serveis, ha format al personal
i ha incorporat nous fitxatges per a àrees
significatives, com les de màrqueting, vendes i
comunicació, la de restauració i l’àrea de golf,
entre d’altres. “Quan tota aquesta situació de
pandèmia acabi, estarem preparats per donar el
salt de qualitat que necessitàvem”, apunta García.
El quart de la demarcació és el Club de Golf
Bonmont, fundat l’any 1990. Aquest mitjà ha
intentat posar-s’hi en contacte però sense èxit. És
l´únic dels quatre que roman tancat actualment
per la situació de pandèmia que estem vivint i
això n’ha dificultat la comunicació. Bonmont va
comptar també, en el seu moment, amb una
promoció immobiliària, Bonmont Terres Noves,
que va aconseguir urbanitzar en tres fases.
Actualment, però, aquesta zona encara té sòl per
desenvolupar, una situació similar a la del Gaudí
Reus Golf Club.
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Hem aprofitat els temps de
confinament per elevar
el nostre posicionament
en el mercat, augmentant
la qualitat dels nostres
serveis, formant el
personal i fitxant gent
amb experiència per a
determinades àrees.
Agustín García
Director general de
Negoci del Lumine

el confinament municipal, estem
notant que molts abonats de fora
de Reus no poden accedir al club i la
facturació està sent molt baixa”. Tot i
això, però, el gerent del club reusenc
està convençut que “el nostre
projecte donarà bons resultats i
aconseguirem posicionar-nos en el
nivell que ens mereixem”.
Els tres clubs coincideixen a
assegurar que és un molt bon
moment per al golf. Parlem d’un
esport a l’aire lliure, on es pot
mantenir la distància social i el risc
de contagi és mínim. “A més —segons
García—, després del confinament
que hem patit, hi ha molta gent que
viu en grans ciutats que necessita
activitats a l’aire lliure com el golf”.
Tant García com Jordana tenen
clar que l’important és aconseguir
captar un target més jove que estiri
els pares a jugar per fer del golf un
esport familiar, com ja passa a la
resta d’Europa.

Evidentment, l’anul·lació de competicions
ha afectat la salut econòmica d’aquests dos
clubs, però els seus gerents apunten que estan
aguantant bé. En el cas del Costa Daurada, segons
Marc Tarragó, “té una salut financera important,
però està clar que la pandèmia no ens està
ajudant gens”. La principal afectació per a aquest
club s’ha vist en els visitants i també en alguns
socis i abonats que, a causa de les restriccions de
mobilitat, no poden arribar-hi.

El director general de Negoci de Lumine també
reconeix que el compte de resultats de 2020 “s’ha
vist lleugerament afectat per la crisi sanitària i
dic lleugerament perquè hem
estat capaços de compensar
la manca d’ingressos”. Per a
aquest any 2021, però, Agustín
García té unes expectatives
força positives: “Tenim un futur
molt prometedor. Després de
Any fundació:
10 o 12 anys de caigudes en les
2008
llicències de golf, ara comencen
a repuntar i això és un indicador
Núm. abonats:
molt bo per a nosaltres”. García
290
espera que el primer semestre
Serveis:
de l’any sigui similar al segon
2 camps de golf de 18 forats i
de 2020, però preveu que a
partir de l’agost “sortirem molt
un de 9 forats, gimnàs, sauna,
reforçats, no només amb el golf,
Beach Club, restaurants, botisinó també amb el Beach Club i
gues
amb tot el ressort, que serà molt
atractiu per al client”.
www.lumine.com

CLUB DE GOLF
BONMONT
TERRES NOVES
Any fundació:
1990
Núm. abonats:
?
Serveis:
1 camp de golf 18 forats,
pistes de pàdel, tennis,
bàsquet i futbol, restaurant, botiga
www.bonmont.es
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gerent del Costa Daurada com el de
Lumine apunten que, si bé l’any passat
van haver d’anul·lar-se la majoria de les
competicions per la pandèmia, amb la
conseqüent pèrdua de beneficis que això
implica (un 20% en el cas del Costa Daurada), els
sponsors continuen responent. De fet, en el cas
del club del Catllar, “no només tenim sponsors,
sinó que n’hem augmentat el nombre”, assegura
Tarragó. El cas de Lumine és un pèl diferent. Allí
s’organitzen tres tornejos professionals a nivell
europeu de manera anual, un al febrer, un al març
i un al novembre. Els dos primers no es podran
dur a terme aquest any, però s’espera que el de
novembre, la final de l’escola per a la classificació
del circuit europeu, se celebri. A nivell amateur,
també tenen un calendari de competicions, igual
que el Costa Daurada.

198.000 €
271.000 €
320.000 €

2
3
4

LUMINE

Pel que fa al Gaudí Reus Golf
Club, Jordana explica que,
“les darreres setmanes, amb
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Últims pisos a la
Vall de l´Arrabassada
Amb tots els serveis al teu abast!
PROMOCIONES JOSÉ LUIS S.A.

C/ Josep Carner,1

Lloguer
d’oficines
i locals
comercials
977 29 09 49

www.promocionesjoseluis.com

11

Tarragona Empresarial Secció

Tarragona Empresarial Secció

Director general
de Gomà-Camps SA

Un dels nostres
valors és la
perseverança.
El nostre és un
projecte a llarg
termini.

Alba Marine

D

es que el 1758 la família Camps va iniciar-se en la fabricació de
paper amb la construcció d’un molí paperer a La Riba, han passat
més de 260 anys. El molí fabricava paper a mà, tipus barba, per a
documents oficials. Aquests són els inicis del Grup Gomà-Camps, la
segona empresa familiar més antiga de Catalunya i la cinquena
de tot l’Estat espanyol. Dedicada a la fabricació, transformació
i comercialització de paper tissú d’alta qualitat per al mercat
professional i la llar, aquest grup empresarial compta amb centres
de producció a La Riba i a Ejea de los Caballeros (Saragossa), a més
de dues delegacions comercials a França i el Marroc. La sostenibilitat
és un dels vectors principals d’aquesta empresa, que va
encetar una línia amb paper reciclat fa més de 30 anys
i ha aconseguit posicionar-se com a líder del sector. El
seu director general, Maties Gomà-Camps, ens explica
quins són els secrets de l’èxit de la companyia.

Com els ha afectat la pandèmia de la

setmana rere setmana per tirar endavant. Una altra cosa

Covid-19, tant a nivell de vendes com

que teníem clara era que havíem d’estar molt a prop dels

a nivell logístic i d’organització?

nostres clients per a què les decisions fossin consensuades

Nosaltres servim a dos grans mercats,

per tal de poder atendre la demanda. De fet, vam rebre

el de gran consum, dirigit a supermercats i grans superfícies, i el sector

moltes felicitacions en aquest sentit.

professional. L’afectació ha estat molt

I respecte als projectes de la seva empresa?

diferent en cada cas. Pel que fa al gran

D’altra banda, la situació que es va produir va ser un deto-

consum, l’impacte ha estat molt impor-

nant per posar més pressió a projectes que s’estaven des-

tant i ha estat en positiu. El 2020 vam

envolupant. El canvi d’escenari que es va produir als mesos

registrar un creixement de la deman-

de març i abril de l’any passat va comportar que accelerés-

da del 20% respecte de l’any anterior.

sim projectes de diversificació en les nostres vendes. Per

Tots recordarem les imatges de la gent

posar un exemple, vam crear un canal de productes per a

sortint dels supermercats amb el carro

perruqueries i centres d’estètica. Una altra conseqüència va

carregat de paper higiènic. Va ser una

ser la nostra entrada a l’e-commerce, una qüestió que està-

demanda imprevista que va provocar

vem estudiant i que ja hem fet realitat. I com a tercer factor,

molts canvis en la cadena de subminis-

vam obrir una nova línia de negoci, la venda de bobines de

trament.

paper. Fins aleshores transformàvem el paper en producte

Pel que fa al sector professional, l’impacte també va ser molt important
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Verònica Tapias

acabat, però vam veure que hi havia un canal que ajudava a
equilibrar la demanda, el de les bobines de paper.

però, en aquest cas, en negatiu. Vam
patir una caiguda molt notòria a
causa del tancament de cadenes
hoteleres, restaurants, bars...

Vostè és la desena generació de Gomà-

nostres valors és la perseverança. El nostre és un

Camps al capdavant del negoci. Parlem,

projecte a llarg termini i la competitivitat també forma

doncs, d’un grup empresarial familiar

part dels nostres valors. Per això cerquem la millora

amb més de 260 anys d’història. Potser

contínua per fer del Grup Gomà-Camps una empresa

són un cas únic d’empresa familiar?

dinàmica i compromesa. D’altra banda, el fet de ser

A nivell d’organització i ges-

No crec que siguem un cas únic, però sí

una empresa familiar fa que estem molt arrelats al

tió, hem demostrat una gran

territori on estem ubicats: La Riba i, per extensió, la

capacitat de treball, flexibili-

comarca de l’Alt Camp, i Ejea de los Caballeros, a la

tat i resiliència. Es tractava de

comarca de Las Cinco Villas (Saragossa).

tenir molta paciència i lluitar

és cert que som una empresa singular,
on el capital no ha deixat d’estar mai
en mans de la nostra família. Som la

que podem xifrar en un 25%
respecte les vendes de l’any
anterior.

El 2020 vam
registrar un
creixement de
la demanda del
20% respecte
de l’any anterior.

segona empresa familiar més antiga
de Catalunya (vam néixer el 17 de juliol
de 1758), per darrera de Vilaseca, una
paperera de Capellades, i la cinquena
d’Espanya, per darrera de Codorniu,
Vilaseca, Bodegas Alvear i Osborne.
A més, tenim una sèrie de valors molt
arrelats que formen part del nostre
ADN. El principal valor és el compromís.
Nosaltres posem les nostres inicials
(GC) en tots els nostres productes i, per
tant, això requereix d’uns estàndards

Som la segona
empresa familiar més
antiga de Catalunya
(vam néixer el 17 de
juliol de 1758), i la
cinquena d’Espanya

de qualitat molt elevats. Un dels
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Pel que fa a la filial que vam obrir a Angola l’any 2009, va ser

La seva empresa ofereix

i quina previsió tenen per a aquest

una iniciativa dels nostres col·laboradors a Portugal i vam

producte a dos grans mercats:

any 2021?

aconseguir obrir mercat, amb unes xifres força positives.

el sector professional i el

Les vendes de 2020 s’han situat en

Al cap de cinc anys, però, amb la baixada del preu barril de

consumidor final.

cru, que va passar dels 120 als 45 USD, la crisi al país va ser

Quina part de la facturació

molt dura i es va crear una inestabilitat política i econòmi-

pertany a cada sector?

ca que va desgavellar tot el nostre projecte i vam haver de

Un 60% pertany al mercat de gran con-

135 milions d’euros, el que suposa una
disminució del 4% respecte el 2019. Pel
que fa a la previsió per a aquest any
2021, esperem tancar amb un increment del 10% respecte del
tancament de 2020, arribant als 148
milions d’euros.

tancar.

sum (retail), un 33% al mercat profes-

Com es distribueix la producció de Gomà-Camps: quin
volum es queda al país i quin s’exporta?

de paper).
Fa més de 30 anys que van

El seu grup empresarial va iniciar un

El mercat ibèric (Espanya i Portugal) representa un 75% de

encetar una línia amb el paper

procés d’internacionalització als anys

la nostra xifra de negoci. Del 25% restant, un gruix impor-

reciclat. Com ha evolucionat aquest

90 amb l’obertura d’una filial a França

tant el tenim a França i al Marroc. Ara, però, països com

procés?

i una altra a Portugal. El 2009 va obrir

Alemanya, Mèxic, Grècia o Xile estan sent també molt im-

una altra filial a Angola i el 2014 al Ma-

portants amb la demanda de bobines de paper.

Nosaltres vam fer una aposta perquè

rroc. Què ens pot explicar d’aquest

És cert que el mercat africà és potencialment important, però és completament diferent de l’europeu, no només

reciclar, si érem capaços de fer un pro-

Xifres
del Grup

a nivell de continent, sinó que també
existeixen diferències entre els països.
Parlem de cultures molt diferents i
maneres de fer molt diferents i això són
factors que s’han de tenir en compte.
Actualment, estem centrats en GomàCamps Marroc, que està en ple desenvolupament i estem consolidant-nos
com a proveïdors en aquest mercat, tot
i que parlem d’un volum de vendes amb
poc impacte. Un cas molt diferent és el
de França, on operem des dels anys 90.
Allí gaudim d’una molt bona expansió i
estem agafant una part important de la
quota de mercat en el sector del gran
consum (som proveïdors del Grup Ca-

sempre hem cregut que, tenint en
compte que el producte tissú no es pot

mercat i com estan funcionant les fi-

ducte amb base de paper tissú recuperat, tindria molt de sentit. Per això vam
començar a investigar
en aquest àmbit perquè sempre s’havia
entès com una línia de segon nivell i a
nosaltres ens semblava que no era prou

Any fundació

Producte acabat
100.000 tones/any

just. Així vam aconseguir produir un pa-

Treballadors

Línies
productives

mateixes característiques de blancor,

1758
450

Capacitat
logística total

37

Vendes
2020

58.000 m2

80.000 m2

Magatzem de
producte acabat
Clients

135 Milions d'euros 1.300

Capacitat de
fabricació de
paper tissú

95.000 tones/any

per tissú amb base de reciclat amb les
absorció, suavitat,
resistència i qualitat que teníem en el
paper no recuperat.
Es tracta d’un paper concebut en base
a l’economia circular. Tot el procés de
producció està pensat per produir el
menor impacte possible en l’entorn.
De fet, hem aconseguit reduir el consum d’aigua en un 50%, el consum
d’energia elèctrica en un 20% i les
emissions de CO2 en un 50%. A més,

A França estem
agafant una part
important de la
quota de mercat
en el sector del
gran consum

I precisament aquest
any 2021 hem
aconseguit un premi per aquesta línia
de productes. Hem
aconseguit ser escollit
Producte de l’Any en
innovació 2021 en la
nostra categoria en
el certamen El Gran

en el seu embalatge tampoc utilitzem

Premi a la Innovació

cert és que, a França, la nostra xifra de

plàstic, sinó una barreja de cel·lulosa i

2021, una iniciativa que pretén impulsar la innovació en el

negoci va creixent any rere any.

aigua que és compostable. Parlo de la

sector del gran consum i on els consumidors són els qui

línia My tissue ecològic +, paper 100%

decideixen quins productes són els guanyadors. My tissue

reciclat i envàs 0% plàstic que dona

ecològic + ha estat producte de l’any 2021 en la seva catego-

solució a la demanda de productes res-

ria i el GC Class i Natura també ha aconseguit un premi

pectuosos amb el medi ambient.

en la gama taula.

rrefour, tant a España com a França). El

En el cas de Portugal, a nivell de gestió
el considerem mercat ibèric i, per tant,
el comptabilitzem amb la resta de fàbriques que tenim a Espanya.
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sional i un 7% al mercat B2B (bobines

A quins països?

lials estrangeres del grup?
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Quina ha sigut la facturació del 2020
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poder introduir la innovació més disruptiva en

La seva empresa té un fort compro-

industrials, com el compostatge, la

l’organització i en els productes i serveis que

mís amb el medi ambient i la sosteni-

producció de teules o de ciment per a la

oferim als clients, donant valor i diferenciació als

bilitat. Quines accions s’estan duent

construcció...

àmbits del core business de Gomà-Camps.

a terme en aquest àmbit?

I per últim, però igual d’important que

La sostenibilitat és un vector principal

la resta, és la cura de les persones.

del nostre pla estratègic, per a nosal-

El capital humà és fonamental en

tres és molt important. Ens preocupa

una empresa. Per això apostem per

minimitzar els nostres impactes en el

les persones a través de tres línies

medi ambient. La nostra màxima és:

estratègiques: la captació i retenció

“Què podem fer?” - “Podem fer-ho?” –

del talent, el desenvolupament de les

“Fem-ho”.

persones cap a les metodologies de
treball més novedoses i eficients i la

Els nostres principis en aquest àmbit

seguretat i salut de la nostra plantilla.

són fomentar el paper reciclat, opti-

Pel que fa a les millores tecnològiques, a
Gomà-Camps són constants. Ens ajuden a
millorar la qualitat del producte i a mantenir
la competitivitat. Fa dos anys vam obrir una
nova planta de fabricació de paper a Ejea de
los Caballeros (Saragossa), que està equipada
amb les millors tecnologies disponibles, amb
processos automatitzats. I en les fases del
converting també hi ha una transformació
constant per poder aconseguir la competitivitat
necessària en costos.

Tarragona Empresarial protagonista
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matèria primera per a altres processos

mitzar els recursos, un fort compromís
amb el medi ambient i la cura de les

En quin punt està Gomà-Camps en

persones. Els plans d’acció que hem

quant a innovació i automatització es

dissenyat passen per la disminució del

refereix?

consum d’aigua (en els darrers 10 anys

La innovació és una qüestió clau en

hem aconseguit una reducció del 45%

el nostre grup empresarial i per això

en aquest consum). De fet, des de fa

tenim un equip, format per persones de

temps liderem la reducció de consum
d’aigua en el sector del tissú reciclat i,
actualment, hem aconseguit recircular-ne més del 50% de la que aboquem
al riu en perfectes condicions després
de ser utilitzada i depurada.

Dos incendis
en la història
del grup

El nostre compromís amb el medi ambient es tradueix també en l’assoliment
d’una reducció del 20% en l’emissió de
CO2 a l’atmosfera i del 10% en el consum elèctric, entre d’altres. A més, la
meitat de la fabricació de paper tissú
procedeix de paper recuperat.
També tenim programes específics
d’eficiència energètica i comptem amb
diverses certificacions, com la ISO
50001, la ISO 14001, la ECOLABEL, la ISO
22000 i la ISO 45001, entre d’altres.
Quin procés es fa servir
amb el residus?
Duem a terme una categorització dels
nostres residus del procés productiu en
subproductes. Els nostres residus són
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Gomà-Camps ha patit dos incendis al llarg
de la seva història. El primer i que va causar un major impacte es va produir l’any
1959, destruint la fàbrica sencera. Pocs anys
abans l’empresa havia començat a fabricar
paper higiènic llis per paliar l’aturada del
consum de paper que va provocar l’arribada de les bosses de plàstic. I només un any
abans, el 1958, havia posat en marxa la màquina de paper MP3 per fabricar paper higiènic llis i arrissat d’una sola capa. Després
d’aquest primer incendi, van venir mesos de
treball per aconseguir reprendre la fabricació de paper.
El segon incident va arribar l’any 1991, quan
es va cremar la secció d’higiènic de la fàbrica
de La Riba, destruint la maquinària productiva i una segona línia que estava en fase de
muntatge.

diferents departaments, que fomenta la
implantació de la innovació a l’empresa
de manera contínua per ajudar a crear
idees i projectes que generin canvis
i noves oportunitats per al negoci. A
aquest equip se li proposen reptes
i d’aquí en surten les solucions. Un
exemple és el projecte eco disseny, que
busca l’eliminació de materials plàstics
en el nostre producte final o semielaborat. Hem substituït les làmines de
plàstic per làmines de cel·lulosa. Segons
el projecte eco disseny, a nivell de grup,
l’objectiu de tancament 2020 era reduir
el 47% de consum de plàstics.
A data de desembre 2020, s'ha
aconseguit reduir un 25%, el que
suposa 90.000 kg menys de plàstic
verge posats al mercat.

Perfil
Edat
64

Professió
Director general del Grup
Gomà-Camps

Aficions

I tenen un programa de col·laboració
amb Start-ups?

Esports de muntanya (senderisme, esquí),
gaudir dels amics i la família, jardineria i
cultius

A banda de la innovació interna, fa

Trets distintius del seu caràcter

uns anys vam crear el programa

Conciliador, col·laborador,
pragmàtic i perseverant.

GC PaperLab de col·laboració amb
start-ups i altres corporacions per
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Tarragona Empresarial Càtering

Josep Gallofré

El sector dels càterings també
s'ha vist totalment perjudicat
per la pandèmia de la
Covid-19. El tancament dels
centres educatius el passat
març, la problemàtica en els
centres sanitaris i l'anul·lació
d'esdeveniments privats, en
molta part els casaments, han
provocat que les empreses
hagin fet mans i mànigues per
sobreviure aquest passat 2020.

E

,

Càtering,

una
recuperació
molt llunyana

s tracta d'un sector que genera una gran facturació i que comporta un ampli nombre de personal contractat, el qual en alguns casos no s'ha
pogut mantenir a causa de la pandèmia. A escala
de dades, la restauració col·lectiva va facturar el
passat any 3.648 milions d'euros a Espanya i va
servir menjar a més de 8,7 milions de persones
en col·legis, residències, hospitals i empreses,
entre d'altres.
"On més ens ha afectat ha estat als esdeveniments privats", explica Joni Prat, propietari de
l'Avellana, empresa de càtering ubicada a Reus.
Davant d'un panorama desolador durant el 2020,
han hagut de reestructurar l'empresa i reduir el
personal. Així mateix, Prat lamenta que "estàvem
a punt de signar nous contractes i no ho hem pogut fer perquè no ens volíem enganxar els dits".
Per la seva banda, Xavier Martínez, gerent de
Cuina Gestió, també a Reus, ha notat l'afectació
en el sector sociosanitari "en el nombre de residents, els mètodes de treball que hem hagut
d'adaptar i les baixes del nostre personal assignat".
Per Ana Ibars, directora d'AG Planning, a Tarragona, el problema rau en el fet que "nosaltres treballem amb volum de persones, donant serveis a
esdeveniments on la concentració de personal és
alta. En aquest àmbit és on ens ha afectat més". I
és que AG Planning treballava donant servei tant
a empreses com a particulars en esdeveniments
corporatius, casaments i celebracions en general.
"Hi ha moltíssima incertesa i les mesures sanitàries imposades no ens deixen marge per poder
treballar", diu Ibars, qui critica que "està mal vist
fer esdeveniments encara que compleixis exhaustivament amb les mesures sanitàries. A l'hora de
la veritat no ens deixen treballar", detalla.
Amb una dinàmica semblant a AG Planning, el mateix li va ocórrer a Mallol Càtering, de Montblanc.
Abdon Tarrats, el seu director, ja avança que les
dates del 2021 “s’estan variant per al 2022”, ja que
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Tinc molt poques
esperances que els
primers 6 mesos
de l’any puguem
treballar amb
normalitat. El 2021
serà complicat, i el
2022 ja veurem
Abdon Tarrats
Mallol Càtering
actualment “tot plegat és molt complicat i no es
pot gaudir de la festa com es voldria”.
Com l'Avellana i Mallol Càtering, AG Planning ha
patit en gran manera l'anul·lació d'esdeveniments
privats. Ana Ibars explica que des de finals de
febrer "cada dia hi havia una cascada de trucades i
correus electrònics notificant anul·lacions, sobretot
en els esdeveniments corporatius i els casaments.
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El tancament de les escoles,
un mal de cap
A diferència de l'Avellana i Mallol Càtering, Cuina
Gestió no ha reduït la seva plantilla. D'alguna
manera gràcies a les ajudes rebudes de la Generalitat de Catalunya, que va compensar els contractes i complements de les nòmines als centres
públics per cobrar el 100%. A més, Martínez argumenta que "ràpidament van reprendre l'activitat".
"Per sort, tenim unes plantilles molt estables i no
hem patit una davallada empresarial tan important per reduir ràtios de treballadors i monitors".
Per la seva part, AG Planning no va fer cap reducció de plantilla. "Ni volíem, ni volem fer-ho" , diu
Ana Ibars. Des del primer moment es va parlar
amb els treballadors i se’ls va explicar la situació
aplicant una estratègia interna per minimitzar "el
cop als empleats i a les seves famílies".
Mallol Càtering va fer tot el possible per mantenir
el màxim de la plantilla en actiu, però actualment
té 40 treballadors en ERTE. Tarrats afegeix que
són una empresa que viuen del càtering i del
restaurant propi, i mentre existeixi el tancament
perimetral “serà complicat sobreviure”.
"Vam patir molt el tancament de les escoles", lamenta Joni Prat, qui explica que han hagut de rescindir els contractes alguns centres de fora de la
zona de Tarragona. En la mateixa línia es manifesta Xavier Martínez, i referma que l'aturada de les
escoles "va ser un fort sotrac". A més, actualment
també s'ha reduït el nombre de nens i nenes
que mengen en el centre educatiu. "Hem notat
l'afectació de la Covid-19 en el nombre d'usuaris i
també en la metodologia de treball", diu.

La nostra forma de
reciclar-nos davant
la pandèmia ha estat
obrir un altre negoci
Jont Prats
L’Avellana

De cara al futur, i amb un 2021 que mira amb
esperança, la idea de l'empresa és potenciar de
nou el tema dels càterings, "però de forma més
selectiva". Per Prat, caldrà triar millor, ja que s'han
adonat que "una cosa que no t'esperaries mai ni
entra en la planificació de l'empresa pot ocórrer
en qualsevol moment". "Cal tocar de peus a terra,
tenir el control i no caure des de tan amunt",
afirma.
Des de Mallol Càtering també intenten innovar, o
si més no, adaptar-se a les peticions dels clients.
Durant el Nadal van oferir un menú que, segons
Tarrats, “va funcionar força bé”, i ara fan calçotades a domicili. “És una petita porció del nostre
negoci, però almenys hem propiciat que la gent
pugui celebrar qualsevol esdeveniment a casa”,
comenta el propietari. On sí que s’han mantingut actius, malgrat que la demanda s’ha reduït a
causa del teletreball, és amb la gestió dels dinars
per als treballadors que fan els seus àpats a les
empreses.

Tenim unes plantilles
molt estables i no hem
patit una davallada
empresarial tan
important per reduir
ràtios de treballadors i
monitors
Xavier Martínez
Cuina Gestió
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La directora d'AG Planning parla amb sinceritat:
"No ens equivoquem, no hi ha signes de recuperació de moment en el nostre sector". Així, gran
part dels casaments que tenen tancats per al
2021 són celebracions provinents de l'any passat.
D'aquesta forma, i davant d'un mapa incert, Ibars
creu que "actualment, i veient com evolucionen
els fets, ens costarà recuperar-nos a tots els que
formem part d'aquest sector".

En xifres, des de Cuina Gestió
auguren que el nombre de
menús servit ha baixat un 10%
a les residències i sociosanitaris i un 5% a les escoles. Una
disminució a la qual han pogut
fer front des de l'empresa. Ara,
Xavier Martínez veu la llum al
final del túnel després de "mesos molt durs i de desconcert,
sobretot a l'inici". Pensa que el
“sector pot mirar el futur amb
optimisme", tot esperant, però,
“que no hi hagi un altre confinament total com el del passat
març”.
De cara aquest 2021, Cuina
Gestió segueix treballant a
oferir el millor producte possible a les escoles, residències,
sociosanitaris i sector privat.
Malgrat ser un àmbit "amb poca
innovació", Martínez creu que

Llum al final del túnel?
Renovar-se o morir. Aquesta podria ser la filosofia
de Joni Prat. "Hem sobreviscut i hem engegat un
nou projecte", explica. Es tracta d'una rostisseria
oberta a tot el públic on es cuinaran plats preparats i pollastres a la llenya. "Serà tipus take away",
comenta el propietari.
"La nostra forma de reciclar-nos davant de la pandèmia ha estat obrir un altre negoci", expressa el
gerent l'Avellana. L'empresa també treballava en
esdeveniments privats, per a empreses i ajuntaments: "fèiem paelles per a 500 persones i tota
mena de celebracions, i això ha estat el que també ens ha fallat. Per sort, ho teníem tot bastant
diversificat".
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Ana Ibars
AG Planning

Tarragona Empresarial Secció
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Hi ha moltíssima
incertesa i les mesures
sanitàries imposades
no ens deixen marge
per poder treballar

cal posar sempre "un valor afegit". Per al gerent de
l'empresa, cal cercar una diferenciació en la quota
de mercat "amb producte fresc i de proximitat per
poder millorar la nostra oferta".
Des d'AG Planning tenen present diverses iniciatives
per aquest 2021. Tot i això, l'equip directiu conclou
en moltes ocasions que "econòmicament i moralment no surt a compte fer-les". "Tothom diu que
cal cercar fórmules, però nosaltres preferim buscar
una altra estratègia", expressa Ibars, la qual considera que "reinventar-se està sobrevalorat".
De cara a aquest any, Ana Ibars té l'esperança
que pugui canviar aquest escenari i treballar amb
normalitat, ja que les "contractacions, sobretot de
casaments, són molt altes i, per tant, som optimistes". "No ens podem desanimar" i com a directora de l’empresa considera que és el moment de
"diversificar i cercar oportunitats". En aquest sentit,
des d'AG Planning s'ha optat per obrir una nova
empresa, completament diferent, amb una aposta
per un altre sector. A més, des d’AG Planning es
gestionen íntegrament els espais de la Casa Joan
Miret i el Castell de Tamarit. Amb la marca AG
Planning Gourmet operen com a càtering tant
per a particulars com per a empreses.
Com la resta, Ibars també mostra el seu vessant
esperançador i desitja que en aquests primers sis
mesos de l'any "es puguin fer casaments i esdeveniments privats amb les màximes garanties".
Abdon Tarrats és tot el contrari i veu amb molt de
pessimisme l’inici de 2021: “Tinc molt poques esperances que els primers 6 mesos de l’any puguem
treballar amb certa normalitat. Pensava que la vacuna era la solució, i certament ho és, però el ritme no
és el que creia. Per tant, el 2021 serà complicat i el
2022, ja en parlarem”.

24

25

Alba Marine

Mi
mayor
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Joan Pedrell (78) viene a estas
páginas por ser, seguramente,
uno de los primeros restauradores en España que imprimió
a su negocio una visión empresarial, muy en la línea de lo que
se venía haciendo en Francia, y
también en Suiza, país en el que
los valores de gestión y atención
al público en este sector tenían
tanta importancia como la propia cocina. Hablamos de hace
más de 60 años.

Joan Gatell

P

Restaurador

Pude haberme
ligado a una
gran cadena
hotelera y lo
desestimé
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edrell nace en el seno de una familia
cambrilense de restauradores, que fundaron en 1912 la que posteriormente sería
la famosa Casa Gatell. Joan fue, junto a su
hermano mayor Josep, la tercera generación del negocio. En sus inicios, Joan Pedrell
sigue un poco los pasos de Josep, que había
emprendido el camino de una formación
que entonces no se estilaba en nuestro país.
Así, Joan Pedrell marcha a finales de los 50 a
Francia y Suiza. En Suiza aprende las bases
del oficio. Y el lugar escogido sería excepcional: el hotel Mandarín Oriental de Ginebra,
un cinco estrellas que pervive hoy con la
misma filosofía y estilo desde su fundación.
“Allí aprendí el orden, la disciplina, la exigencia; esto me marcó para toda mi vida profesional”, señala nuestro protagonista. Francia,
en cambio, “lo era todo entonces en
cocina y restauración, además de en
aquellos complementos muy importantes que daban imagen y calidad a
un restaurante: vajillas, mantelería,
mesas, entre otros muchos”.
Frente a la preocupación suiza en la
gestión, propia del carácter luterano, estaba la francesa, enfocada a
la creatividad. “Yo escogí la parte
suiza, y no tanto la creatividad y el
punto de parafernalia francés”. Y
este fue el camino que ya no abandonaría, hasta tal punto que “cuando a partir de 1970 me hice cargo
del restaurante familiar, pensé que
para nosotros sería más importante esta parte empresarial que
no la cocina, ya que esta era suficientemente buena para no tener
que cambiarla”. Su madre, Eugenia
Font, fue capital en ese camino.
“Mi madre era una visionaria, en los
años 50 introdujo la cubertería de
plata en el restaurante, un ejemplo
de la apuesta por el detalle que me
inculcó”.

Para llevar a cabo el continuo proceso de modernización,
“me ayudó el hecho de que en casa teníamos un negocio
que funcionaba, y mis padres pudieron invertir para que
yo viajara. Primero visité mucho Francia, pero con el tiempo me dio la sensación que su cocina empezaba a entrar
en el camino de la exageración. Y seguí con Italia, con una
gastronomía que era una maravilla; parecida a la nuestra,
pero más evolucionada. Descubrí allí la pasta y el trato en la
cocción de las verduras y hortalizas, que en esto son unos
grandes especialistas”.
Volvamos a 1970. En ese año, una vez se separa del negocio familiar su hermano Josep, la opción era seguir con el
restaurante tradicional o cambiar. “Yo aposté por cambiar.
Lo que yo buscaba entonces era crear un chiringuito de
lujo, y creo que lo conseguí”. Y en ese tiempo desembarca
la guía Michelín en España. De los 16 restaurantes escogidos en 1974 en todo el país por la guia, Casa Gatell es uno
a los que otorga una estrella. “Nos mantuvieron la estrella
hasta el año
2003, cuando
los criterios de
selección se
fueron modificando y muchos quedamos
fuera. Al principio se premiaba
la cocina, y más
tarde el local
pesaba tanto o
más. Yo no me
sentía a gusto, y
tampoco iba a perder clientes no teniendo la estrella”.

En Suiza aprendí el
orden, la disciplina,
la exigencia; esto me
marcó para toda mi
vida profesional
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Pedrell tenía claro que el negocio tenía que basarse en una
vocación de servicio hacia el cliente, más allá de los resultados propiamente culinarios. Es decir, una preocupación
por un entorno acogedor, un servicio atento sin violentar

"No hemos sabido
vender el romesco,
los fideos rossos
y la calçotada"
Es muy crítico Pedrell con el mal uso en su difusión y el pobre
enaltecimiento de estos tres productos de cocina autóctonos.
“No hemos sabido identificarlos bien, y mucho menos exportar su imagen”, lamenta. “¿Dónde tenemos ahora la calçotada?, ¿cómo la hemos vendido?”, se pregunta.
Si pasamos al capítulo de los fideos rossos, “se han acabado
llamando fideuá, un plato que era genuino nuestro”. Y apuntala la crítica con el romesco. “Todavía no sabemos si es una
salsa para el pescado, la carne, los calcots… o si es cruda o de
aprovechamiento, o se trata de una picada para un suque’, o
un suquet mismo, o vaya usted a saber”.
Y no solo es un problema de productos locales. “Todavía
vemos como diarios de aquí son capaces de publicar recetas
de Escudella sin ningún respeto por la tradición, ni el rigor. Y
nadie dice nada”, critica.
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Hoy todo esto nos parece obvio, o debería,
pero hace 50 años era muy poco común.
Además, Pedrell enfocó la cocina desde
una perspectiva de centrarse en lo que uno
domina y lo que es propio del lugar. De manera que frente al alud de modas, cocineros
mediáticos, platos de diseño y todo el barroquismo que vino, “que no hace otra cosa
que distraerte de la verdadera cocina, decidí
centrarme en lo identitario. Considero, en
el caso de Cambrils, que su rasgo gastronómico se debe a una cocina de identidad
propia, plenamente identificable”, argumenta. “Trabajé siempre con esta idea en mente,
y el éxito fue enorme. Había días que tenía
que dar tickets de reserva para más de cien
mesas, que esperaban, pero teníamos que
darles de comer; habían venido para eso.
Siempre tuve como prioridad el cliente; lo
definitivo hubiera sido poder hacer una
carta para cada uno de ellos, recogiendo sus
gustos”. Esta filosofía de atención se reflejaba en un recordatorio perenne en forma de
cartel que había entrando en la cocina, dirigido a sus empleados:” Si, señor/No, señor/
Por favor/Muchas gracias”, por este orden.
Y los clientes compensaban los esfuerzos.
Imposible detallar las firmas de toda suerte
de personajes en su libro de visitas. “Todo
aquel que venía por Tarragona, pasaba por
aquí”. Me quedó con alguna, huyendo de
ministros y políticos varios. Espigo algunos
nombres: Joan Miró, los premios
Nobel Severo Ochoa y
Joseph E. Stiglitz; Lord
Snowdon, o el astronauta Eugene Cernan, del Apollo XVII,
último hombre en
pisar la Luna.

Ahora bien, pese a considerar que acertó en su carrera
profesional, todavía lamenta que “no me reconocieran la calidad de mis postres. En mi época, no había un restaurante
en España que ofreciera la variedad y calidad de mi repostería. Llegué a tener 4 personas dedicadas exclusivamente a
hacer postres, y viajé mucho para traer a casa lo mejor de la
repostería europea. Seguramente esto fue un error mío”.
Esto en cuanto a las esencias, pero había una base previa a
respetar: una visión técnica y de gestión de las que hablábamos al principio. “Un restaurante es limpieza, servicio y
cocina. Y los tres tienen que estar al mismo nivel”. Pedrell
subraya esta filosofía de negocio: “Si no lo haces así, no
prosperarás; además, la proporción de personal ha de ser
la misma para cada una de estas áreas. En el día a día, tenía
claro que, por este orden, debía de centrarme en “administrar, ordenar y mandar”. Y saber comprar: “Mi abuelo,
Josep Gatell, ya decía que el más listo es el que tiene que ir
a comprar”. En este punto, Gatell se emociona al recordar
a sus colaboradores, "de una calidad humana y profesional
excepcional". Y como un resorte, nombra a Pepita Rebull y
la maestra pastelera Piqui Vidiella.
Habla con pasión del oficio, defiende con energía la fortaleza de la cocina local. “Mire, lo nuestro son los arroces, los
pescados y mariscos. Hay que insistir en esa línea: la cocina
tradicional”. Según él, “todo esto de los cocineros artistas
no va por buen camino. Esos platos excesivamente adornados, que quedan muy bien en las fotos, pero sin olor y servidos en vajillas frías…”. Pedrell se declara muy fan de Paul
Bocuse, el famoso cocinero francés considerado el mejor
chef del siglo XX, que elevó la cocina autóctona a la cúspide
mundial de la gastronomía. “Hay que apostar por los productos de calidad y de proximidad, cada día producto fresco. Prepararlo todo en el momento, no congelar. Y nada de
microondas o cocina al vacío. Y una cocina que se vea, que
huela”. Aun así, Pedrell apunta que “no soy buen cocinero, y
lo digo porque puedo precisamente compararme con otros
muchos; pero sí tengo criterio para saber lo que está bien
hecho de lo que no”.
La restauración, se argumenta Pedrell, “es un negocio
muy difícil y caro; la mayoría de estos restaurantes
mediáticos no son rentables. Los restaurantes que trabajan, que funcionan, son los que dan de comer y salen

Un restaurante es
limpieza, servicio
y cocina. Y los tres
tienen que estar al
mismo nivel

poco en los medios”. Por si fuera poco, “el
colmo es ver a un restaurador dirigiendo tres
establecimientos”.
A pesar de sus éxitos, Pedrell no pensó nunca en expandirse. Sin embargo, no faltaron
ofertas. “Una gran firma hotelera me pidió
usar mi nombre para crear una cadena de
restaurantes, pero decline la oferta”. Y también tuvo tiempo para buscar otras aventuras empresariales. Junto a Moncho Neira,
el propietario del restaurante Botafumeiro,
crearon una empresa de distribución de
productos para la hostelería. “Lo pasamos
muy bien, pero la cosa no funcionó”, dice
sonriendo.
Este hombre pudo conjugar su pasión
profesional con sus aficiones, como viajar,
navegar o ir en moto. Y tuvo tiempo también
para trabajar para el sector. Fue uno de los
fundadores de la Asociación de Restaurantes de Buena Mesa, que nació en Tarragona
de su mano y junto a los hermanos Antonio
y Simón Tomàs, del restaurante Sol Ric.
“Fíjese que en los años 80 el Sol Ric estaba
considerado uno de los restaurantes mejores del país”. También fundó la Associació
d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de
Tarragona (AEHT), la Asociación catalana del

Pensé que para
nosotros sería más
importante la parte
empresarial que
no la cocina,
ya que esta era
suficientemente
buena
mismo gremio; tuvo tiempo para ser el protagonista de un programa de cocina que se hacía en
el canal catalán de TVE …
Y llegó el momento del cierre en 2011. “Retirarse
a tiempo es muy difícil, y creo que fui capaz de
no engañarme”. Lo cierto es que el fallecimiento
de su mujer, Fanny Pallejà, junto a la falta de
relevo, hicieron más fácil el cierre del restaurante. Hoy vive ocupado en sus cosas y aficiones
y dedicando un tiempo a escuchar, desde su
puesto de Juez de Paz de Cambrils, mil historias
de sus vecinos.

El Café Gatell a principios de la
década de los 30 del siglo XX

Un siglo de
restauración
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la intimidad del cliente, y un valor hacia los
complementos muy vinculados a la restauración, como la mantelería o las vajillas.

Josep Font Alterats fundó en 1912 un negocio
de barbería, al que poco después se unió el del
bar con servicio de comidas. La fonda era un
complemento que ofrecía las habitaciones del
primer piso del local. Josep Font era hijo de
Josep Font Gatell, de aquí el popular nombre
de Gatell. El café lo denominaron, “Café Gatell”
o “Can Gatell”.
En los años 20, la familia Gatell dejó la barbería
y el café-restaurante se convierte en el más
grande e importante de Cambrils. En1955, el
establecimiento se dividió en dos mitades.
Los padres de Joan Pedrell dejaron el café a
su tío, Rodolfo Font, que fundaría Can Gatell,
para quedarse Joan con la fonda-restaurante.
Pero en los 60 dejaron la fonda para centrarse
definitivamente en el restaurante. Así surgieron Casa Gatell (Joan y Josep Pedrell) y Can
GatellRodolfo Font). Llegados a los años 70,
Joan Pedrell y su hermano mayor Josep, “al que
siempre obedecí y admiré”, quisieron seguir
caminos diferentes y se jugaron a suertes el
negocio familiar. Joan Pedrell ganó quedándose, por lo tanto, el restaurante Casa Gatell. Su
hermano, Josep Pedrell fundó el 1971 el restaurante Eugènia de Cambrils, a pocos metros del
antiguo Café Gatell.
Su bagaje como restaurante durante 97 años
finaliza el 21 de diciembre de 2011 cuando valla
definitivamente sus puertas por jubilación de
los propietarios y falta de relevo generacional.

“Siempre he sido muy feliz porque he hecho cosas. Siempre he disfrutado”. Incluso en los dos
últimos días de apertura del restaurante, en el
que convidó a todos los clientes. “Fue fabuloso,
le hice un entierro magnífico al restaurante”.
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Con la previsión de ir dejando atrás la pandemia, la
Autoridad Portuaria de Tarragona tiene en este
2021 uno de sus años más decisivos, el que marcará
el futuro a medio y largo plazo de la infraestructura.
El enclave suma en estos próximos doce meses la
puesta en marcha de algunos de sus proyectos más
emblemáticos, el impulso a la recta final en otros,
así como los primeros pasos en nuevas iniciativas de
singular importanacia. Cristalizan en el calendario de
2021 un buen número de inversiones, que el equipo
que lidera Josep Maria Cruset debe confirmar,
mientras avanza en otras propuestas.
En paralelo, el enclave se enfrenta a la pérdida
definitiva de los volúmenes de tráfico que aportaba
el carbón, en el que Tarragona actuaba como uno de
los puertos hub más relevantes del Mediterráneo. O
la potenciación, todavía incipiente, de la logística del
ferrocarril, en la que, increíblemente, hasta hace bien
poco, la dársena no había enfocado estratégicamente
todo su potencial, y en el que tiene un horizonte
todavía por acrecentar.
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Terminal de
Guadalajara
El Port de Tarragona dispone de 15 hectáreas en el complejo
logístico Puerta Centro en Guadalajara, la más importante
plataforma logística de la Península Ibérica. En esta superficie,
el Port está llevando a cabo la construcción de una terminal
multipropósito, que permitirá la operativa de trenes de hasta
750 metros de longitud.
Con esta inversión se habilitará el acceso directo por ferrocarril
desde el Port a la Terminal Intermodal Guadalajara. Por el
momento, se han licitado los primeros movimientos de
tierra para su conexión ferroviaria, en ancho convencional e
integrada en la red ferroviaria del Corredor Mediterráneo.
Por otra parte, la conexión con la Terminal Intermodal de
La Boella permitirá ofrecer la plataforma como nodo de
cambio de ancho.
La inversión total en esta plataforma es de 15 millones
de euros, entre la compra de terrenos (3,5M) cerrada
en 2018 y el desarrollo de la terminal ferroviaria.

Tarragona
Tarragona
Empresarial
Empresarial
ElSecció
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El Port afronta
uno de sus años
más decisivos

ZAL
Sin duda, la futura Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) es uno de los proyectos
estrella del Port, que no se desencalló
administrativamente hasta finales del 2019,
después de cerca de 30 años de gestiones.
La ZAL recibirá este año un fuerte impulso
que se concretará, en un primer momento, en
la realización de las obras de acceso a la nueva
plataforma logística.
Paralelamente, la APT trabaja con diversos operadores
que han mostrado interés en instalarse en un futuro
en la ZAL. En este sentido, más de 40 ya han mostrado
interés en esta nueva superficie, situada en primera
línea de agua y con conexiones inmejorables.
En la futura ZAL se han invertido ya 31M y está previsto invertir 35M más en
los próximos años. La idea es que la primera fase operativa pueda estar en
marcha en 2022. En todo el proceso de desarrollo y posteriormnete una
vez en marcha, se ha calculado que generará 4.200 puestos de trabajo,
entre directos e indirectos.
Con sus 92 hectáreas, la ZAL representa para el Port un crecimiento
del 20% en su superficie. Según los estudios realizados por la
APT, podría hacer que los tráficos marítimos del enclave
crecieran entre 2,7 y 4,6 millones de toneladas por año;
es decir, una media cercana al 10% o superior sobre
el tráfico anual. Está previsto un retorno
anual de la inversión para el territorio
de 154 M.
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Desde hace años, la APT viene estudiando
la posibilidad de ubicar un puerto seco que le
permita una mejor circulación hacia el interior de
sus tráficos de agroalimentario. Después de barajar
diversas opciones en el resto de Catalunya y Aragón,
las posibilidades de esta última zona cobran mayor
protagonismo. La previsión es que este mismo año
quede dilucidada la ubicación de su emplazamiento.

Entre los proyectos más llamativos, por la velocidad
a la que avanza y el cambio en la fisonomía del dique
de Llevant, es el nuevo muelle Balears, una plataforma
multipropósito en la que en 2020 se invirtieron 20
millones de euros, que serán 20,2M en los próximos cuatro
años, y que prevé dar servicio inicialmente a la actividad
crucerística. La previsión es que entre en funcionamiento
en mayo de este año. De hecho, la APT quiere licitar en
marzo la gestión de la terminal de cruceros.
La nueva terminal tendrá una superficie de cuatro hectáreas
y 700 metros de atraque, lo que permitirá doblar el número
de cruceros que podrán atracar simultáneamente y
acoger barcos más grandes. Además, sus 16 metros de
calado permitirían el atraque de los buques de crucero
más grandes del mundo. La nueva infraestructura
contempla también ser utilizada con funciones
multipropósito, sumando así sus posibilidades
de versatilidad que dan cabida al tráfico
de otras mercancías.

Antigua sede
de la Autoridad
Portuaria

Muelle
de la Química

La idea originaria es la de crear un puerto seco con
capacidad para 200.000 toneladas, al que llegarían los graneles
en tren y desde allí distribuir la mercancía, evitando así el
trasiego de camiones en el Port, con su coste en tiempo
y dinero. El Port se beneficiaría de la liberación de
espacio, una mejor y mayor entrega posible, así
como los efectos del ahorro de costes de los
operadores y la mejora medioambiental.

Es uno de los logros más relevantes de los
últimos años. Especialmente la ampliación del
muelle, que ha supuesto sumar 18 hectáreas
hasta ser una realidad total de 36 hectáreas.
Las empresas concesionarias (Vopak-Terquimsa,
Tepsa y Euroenergo) acudieron en su día a la
ampliación del muelle. Las tres compañías siguen
ejecutando sus planes de ampliación, que este
2021 podrían concretarse en nuevas estructuras
que ocuparán una parte importante del terreno
todavía por desarrollar.

Aunque aparentemente menor, la reforma
de la antigua sede de la APT es una inversión
que implementa múltiples ventajas. Hasta el
momento se han invertido 4M, el grueso de lo
previsto. Este mismo año el nuevo equipamiento
será una realidad.

Todo ello enmarcado en el objetivo de
convertir el enclave en hub de referencia en
el Mediterráneo para el sector químico.
Hay que tener presente que el 65% del
tráfico portuario local se centra en
químicos e hidrocarburos.

Además de ofrecer nuevo espacio para servicios
de la propia Autoridad Portuaria, entre otros de
servicio público, el edificio ofrecerá equipamientos
para la actividad privada. Pero, sin dudad, uno
de sus efectos más importantes es la clara
mejora de imagen de este punto de la ciudad,
y la recuperación de un edificio que ya es
emblemático en el skyline portuario.

Apuesta por el
ferrocarril
Contradique
Els Prats
Desde este año hasta finales del 2024,
las obras del contradique Els Prats van a
recibir una inversión de 35,6 millones de
euros, con el fin de que sea a medio plazo la
plataforma principal de acogida de cruceros
en el enclave. En concreto, se espera que
sea operativa durante el bienio 2025-2027.
El nuevo contradique configurará un
muelle multipropósito con 400 metros
de longitud de línea de atraque, y
una explanada de 4 hectáreas
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Puerto seco
agroalimentario
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Muelle
Balears

Sin duda, el gran debe en la salida de las mercancías
que llegan a la infraestructura en barco y que se dirigen
a destinos propios del hinterland del Port. El movimiento de
mercancías mediante el ferrocarril no ha sido explotado en todas
sus posibilidades. Durante años se ha confiado en que
los operadores privados, bajo su iniciativa, fueran los
dinamizadores en el uso de este tipo de transporte, que
será el principal en un futuro.
La necesaria mejora del equipamiento de carga
para el ferrocarril en algunas terminales, así como
las futuras conexiones con la Terminal de Puerta
Centro, y su enlace con La Boella, mejorarán
sensiblemente esta tendencia. Sin embargo, sin la
reciente apuesta decidida por este transporte en
el seno de la Autoridad Portuaria, que todavía
tiene que plasmarse en resultados crecientes,
la progresión en el tráfico ferroviario de
mercancías quedaría hipotecada en su
velocidad de crecimiento.
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una eina per fer una regió líder
en la transició energètica
Redacció

La Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud és el nou instrument
liderat per la URV que vol aglutinar tots els agents que integren
la cadena de valor de l’hidrogen verd, un combustible generat a
partir de fonts d’energia renovables, per impulsar el coneixement,
la producció i la implementació d’aquesta alternativa energètica
al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. El projecte és la
resposta del territori a l’estratègia que la Comissió Europea ha
llençat aquest estiu per reduir les emissions contaminants i assolir
una Europa climàticament neutra l’any 2050 com a resposta a
l’emergència climàtica
La plataforma aplegarà els agents de
formació, recerca i tecnologia; els agents
empresarials i empreses de la cadena de
valor de l’hidrogen verd; els ens municipals
i supramunicipals; els agents d’Indústria,
Energia i Medi Ambient del Govern de Catalunya, i les persones a títol individual que
han expressat l’interès per desenvolupar
projectes conjuntament per transitar cap a
l’hidrogen verd i la transició digital a través
de la recerca, la transferència i la formació
de persones qualificades.
Ja s’ha acordat el full de ruta pels primers
mesos: definir la governança, elaborar un
primer portafolis de projectes i treballar
en un pla d’acció per al 2021. Els projectes
que s’espera que sorgeixin responen a
tres línies bàsiques: la mobilitat amb l’ús
d’hidrogen, l’economia circular d’aquesta
energia i les infraestructures bàsiques que
requereix.
La Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud
sorgeix de la constatació que aquesta regió
té una elevada concentració de consum i
de producció d’energia, amb tres reactors
nuclears actius a l’Hospitalet i Ascó, el com-
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plex petroquímic del Camp de Tarragona,
quatre centrals de cicle combinat, més de
vint parcs eòlics en funcionament, deu més
amb autorització, i la central hidroelèctrica
de Riba-roja d’Ebre. D’aquí la necessitat
de crear valor social, econòmic i ambiental
sostenible a través de la implementació
de l’hidrogen verd com a vector clau de la
transició energètica, una qüestió que es va
fer evident en els treballs realitzats des de
les Jornades d’emergència climàtica i transició energètica que es van celebrar a la URV
l’octubre del 2019.

AGENTS
PARTICIPANTS
Agents de formació, recerca
i tecnologia
- Universitat Rovira i Virgili (URV) –
coordinadora-, Centre de Recerca,
Innovació i Transferència de Coneixement
en Formació Professional del Departament
d’Educació, EURECAT, Fundació i2cat
(Centre de recerca i innovació en
tecnologies i societat digital), Institut Català
d’Investigació Química (ICIQ), Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Agents empresarials i empreses
- Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), Autoritat Portuària de
Tarragona, Federació Empresarial d’AutoTransports de la Província de Tarragona
(FEAT).
- Cambra de Comerç de Reus, Cambra de
Comerç de Tarragona, Cambra de Comerç
de Tortosa i Cambra de Comerç de Valls.
- Aliter Grup Renovables, ANATRAC,
ARCAMO GROUP, Barcelona Centre
Logístic, COMSA Renovables, EMATSA,
Enagas, ENDESA, ERCROS, FuelCell Energy,
Iberdrola, Messer Ibérica de Gases, Repsol,
Ros Roca, SOMFETS, Sun Photovoltaic
Systems, Toyota España, Veolia Serveis
Catalunya, Vilaseca Consultors, Vopak
Terquimsa, Water Global Access (WGA).

Ens municipals/supramunicipals
- Diputació de Tarragona, Ajuntament
de Tarragona, Ajuntament de Reus,
Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de
Cambrils, Ajuntament de Salou, Ajuntament
de Vila-seca, Ajuntament d’Amposta,
Ajuntament de Tortosa, Ajuntament de Valls
i Ajuntament de Calafell.
- Municipis amb centrals nuclear/
hidroelèctrica: Ajuntament d’Ascó,
Ajuntament de Flix, Ajuntament de Ribaroja d’Ebre, Ajuntament de Vandellòs i
Hospitalet de l’Infant.
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Plataforma Hidrogen
Verd Catalunya Sud:

- Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE), Mancomunitat
de Residus Urbans del Camp de Tarragona
(SIRUSA).

Agents d’Indústria, Energia i Medi
Ambient del Govern de Catalunya
- Agència de Residus de Catalunya; Direcció
General d’Indústria del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat,
Direcció general de Qualitat Ambiental i
canvi climàtic del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili,
María José Figueras, ha valorat molt positivament la posada en marxa de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud i ha posat
en valor el paper de la Universitat com ens
cohesionador i com a motor de les iniciatives del territori que aporten coneixement
i expertesa. La rectora ha destacat la voluntat de treballar junts per revertir la crisi
ambiental i definir una estratègia energètica
a escala global i local que sigui socialment i
econòmicament justa.
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Port Aventura enfoca el 2021 con un cierto
optimismo. El parque ha puesto un interés
especial en las medidas de seguridad sanitarias y ha invertido 4,2 millones de euros en
este sentido.
La futura apertura del parque temático dependerá de la evolución de la pandemia, del
índice de contagio y de las decisiones económicas y sanitarias de las administraciones
públicas, según explican desde el parque
temático. Cabe recordar que Port Aventura
permaneció cerrado por primera vez en su

historia durante la época de Navidad debido a las
restricciones.
Las dudas en el sector provoca que los parques
temáticos y de atracciones de España prevean
perder entre un 40 y 50 % de afluencia e ingresos
con respecto al 2019, según datos de la Asociación Española de Parques de Atracciones (AEPA).
AEPA señala que, aunque la mayor parte de los
parques de atracciones tienen previsto abrir a
finales de marzo, muchos no van a poder o, si lo
hacen, será con muchas restricciones.

Tamarit Beach
Resort compleix
60 anys
El 2021 comença amb esperança després d’una temporada complicada que ha afectat, a nivell general, al turisme
nacional en els darrers mesos. Per a alguns, aquest nou
any suposa també nous reptes. És el cas, per exemple, de
Tamarit Beach Resort, que aquest 2021 compleix 60 anys.
Fundat el 1961 per la família tarragonina Dexeus, sota el
nom Tamarit Park, va sorgir com una resposta als campistes per gaudir del bon temps de les costes catalanes en un
entorn incomparable. La seva ubicació i la millora contínua,
han fet que aquest càmping sigui actualment un càmping-resort de 5 estrelles amb 408 parcel·les i més de 250
bungalous i mobile homes.
Amb 60 anys d’història, el càmping Tamarit Beach Resort
s’ha convertit en un dels destins preferits de turistes nacionals i internacionals. El seu impacte ha estat reconegut
en repetides ocasions per autoritats locals i estrangeres
per diversos factors. La seva tasca socioeconòmica -amb
més de 200 treballadors de la zona- i un clar impacte en
l’ecosistema del seu entorn; la seva funció turística – que
va més enllà de portar viatgers a Tamarit i que també se
n’encarrega de donar a conèixer l’àrea de Tarragona i el
seu patrimoni-; la seva participació a la cultura local -amb
col·laboracions en festivals i esdeveniments de Tarragona- i
les seves aportacions en l’àmbit gastronòmic i de proximitat
-com les jornades en les que participen amb el seu restaurant principal Brisa- són algunes de les aportacions que fa la
institució.
Encara que el Tamarit Beach Resort va començar als anys
60 com un càmping tradicional, de mica en mica les necessitats i exigències dels campistes han afavorit una evolució
cap al que avui es coneix com “glamping”. Aquest concepte
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barreja els aspectes més tradicionals de càmping
amb les últimes comoditats en allotjaments, serveis i
instal·lacions.
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PortAventura ha
invertido 4,2M€ en
medidas anti Covid
y está pendiente
de señalar fecha
de reapertura

L’aposta de la direcció pel concepte de “Glamping” ha
portat millores significatives al resort com la incorporació de bungalous i mobile-homes que es renoven
cada temporada.
El càmping compta amb una proposta gastronòmica
variada amb 7 locals de restauració. De la mateixa manera, s’han incorporat a la seva agenda activitats per a
tots els públics i instal·lacions que donen respostes a
les necessitats dels campistes.
El públic de Tamarit Beach Resort és fidel i repeteix pel
seu ambient familiar. Alguns dels clients del càmping
porten més de 50 anys visitant Tamarit. Tot i així, cada
temporada arriben nous usuaris nacionals i internacionals.
Tot això fa que, des de la direcció, facin un cop d’ull
al passat i estiguin molt satisfets amb l’evolució del
càmping. Tal i com afirma l’Andrius Genys, director general d’Operacions, “l’esforç i el treball dur que se li ha
dedicat al resort ha fet que Tamarit Beach Resort
sigui un dels càmpings més coneguts de les costes
catalanes i un referent a Europa. No només per la
seva ubicació, el seu entorn o les seves vistes —
afegeix Genys— sinó també per la gran varietat en
allotjaments (bungalous i parcel·les), la seva oferta
gastronòmica, les seves instal·lacions i els serveis
que oferim als clients “.
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Set càmpings
de Tarragona,
guardonats com
els millors d’Europa
per ANWB i ADAC
En total set dels establiments que pertanyen a l’Associació de Càmpings de la Costa
Daurada i Terres de l’Ebre, Càmpings Tarragona -Unique Camping Destination-, han estat reconeguts com els millors càmpings de
tot Europa per dues associacions referents
al sector, l’ANWB dels Països Baixos i l’ADAC
d’Alemanya. Cal destacar que cinc d’aquests
càmpings han aconseguit els reconeixements
de les dues associacions.

gran d’Europa amb més de 20 milions de membres.
Els càmpings de la província de Tarragona reconeguts amb el Superplätze 2021 han estat: Alannia
Els Prats Camping & Resort (Mont-roig del Camp),
Playa Montroig Camping & Resort (Mont-roig del
Camp), Càmping La Torre del Sol (Mont-roig del
Camp), Càmping El Templo del Sol (L’Hospitalet de
l’Infant), Càmping & Resort Sangulí (Salou) i Càmping Tamarit Beach Resort ( Tamarit).

Així, enguany, els premis atorgats per l’associació automobilística de referència als Països Baixos, l’ANWB, que compta amb més de
4,5 milions d’usuaris han estat per: Alannia
Els Prats Camping & Resort (Mont-roig del
Camp), Playa Montroig Camping & Resort
(Mont-roig del Camp), Càmping La Torre del
Sol (Mont-roig del Camp), Càmping & Resort
Sangulí (Salou), Càmping Tamarit Beach
Resort ( Tamarit) i Càmping Stel (Roda de
Barà). Alhora, sis càmpings també han estat
premiats amb el Superplätze 2021, una de
les majors distincions del sector campista.
Aquest guardó l’atorga la prestigiosa guia alemanya Allgemeiner Deutscher.

Joan Antón, president de l’Associació de Càmpings
de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, s’ha mostrat
molt satisfet per aquests reconeixements rebuts.
A més, ha afegit que “sense cap dubte el 2020 ha
estat el pitjor any pel sector campista en la nostra
història, però aquests premis ens confirmen que
els campistes europeus segueixen confiant en la
nostra destinació i, tan aviat com la pandèmia els
deixi, tornaran a visitar-nos”.

Automobil-Club e.V. (ADAC), l’associació automobilística de referència a Alemanya i la més

Per concloure, Anton ha afirmat que “segur que
aquest any 2021 tampoc serà fàcil, però continuar
tenint diversos càmpings guardonats, any rere
any, com els millors d’Europa ens posiciona com
una destinació líder, a més, farem promoció i tot el
que estigui a les nostres mans per tal que puguem
tenir la millor temporada que sigui possible”.

Magí Mallorquí
“Volem trencar
amb la visió que
només som un
destí vacacional
de sol i platja”
President de l’Associació
Hotelera de la Província
de Tarragona
Quins han estat els motius per a crear l’Associació Hotelera de la Província de Tarragona
Per saber on som i com hi hem arribat, cal
anar 41 anys enrere, a la creació de l’AEHT. Ja
fa molts anys que l’AEHT vetlla pels seus associats, tant restauradors, com hotelers.
Però en els darrers anys l’AEHT ha dedicat
molts esforços a la creació d’associacions
locals i comarcals arreu de la província per
representar tota la diversitat del territori.
Avui fem un pas més, amb la creació d’aquesta associació sectorial que aglutina a més de
130 hotels i allotjaments turístics associats a
l’AEHT, des d’hotels urbans, fins a hostals familiars; des de la costa fins a l’interior, des del
Baix Penedès, fins a les Terres de l’Ebre.
Creiem que com a associació tenim l’obligació
de donar veu al sector, i fer-ho de forma unificada i plural. De fet, quan hem estat creant
aquesta junta, la reacció de tothom ha estat
unànime i ha sigut la de: “això feia falta”. Feia
falta veure’ns, interactuar i posar en comú necessitats i sensibilitats. Feia falta unir i estructurar la vessant hotelera de l’associació per
enfortir-la i per no perdre oportunitats.
Li falten veus al sector?
La veritat es que veus sempre en falten; l’important és vetllar per la totalitat i la diversitat
de les veus, ja que les necessitats d’un hoteler
de la costa, no són les mateixes que un hoteler d’interior, i per això és molt important
escoltar a tot el sector, ja que les necessitats
de cadascun no son sempre les mateixes.
Volem trencar amb la visió que només som un
destí de vacances de sol i platja. Volem trencar amb la imatge que a la província només
hi ha Salou, Cambrils i La Pineda. Som Conca,
som Terres de l’Ebre, som Camp, Priorat,
Tarragona, Reus, Penedès…
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Malgrat ser una idea de l’Associació d’Empresaris
d’Hosteleria, la nova plataforma serà plenament
independent?
La creació d’aquesta associació, és formar part del
paraigua de l’AEHT, no pot ser d’una altra manera, hem
d’aprofitar l’experiència dels professionals que porten molts anys al sector, i intentar aprofundir dins del
sector hoteler.
No creiem en la separació total, però si que ens ha de
servir per concentrar tots els esforços i treballar molt
més el detall del sector hoteler.
Començar amb més de 130 establiments adherits
és ja una bona base…
Lògicament el volum de més de 130 hotels i allotjaments turístics associats des d’hotels urbans, fins a
hostals familiars; des de la costa fins a l’interior, des
del Baix Penedès, fins a les Terres de l’Ebre ho diu tot,
però el que encara diu més és que la junta que formen
aquesta Associació, és una junta de 20 hotelers molt
representatius de les nostres comarques
És un honor veure com hotels tan destacats, històrics
i representatius de la diversitat del nostre territori es
sumen a aquest projecte
Quins objectius es marca en aquesta primera etapa
la junta que presideix?
Farem reunions trimestrals per recollir les necessitats,
inquietuds i demandes de cada portaveu, i treballarem
per solventar-les.
Amb la força d’aquesta junta i de més de 130 establiments recolzant-nos, hem de ser capaços de capgirar
la marca territori i que tots ens hi sentim representats.
Com a Associació, tenim el deure de potenciar un altre
tipus de turisme i de sentir-nos representats per les
marques que ens promocionen. Volem aconseguir que
es potenciï el turisme urbà i de negocis, que es posi en
relleu el turisme d’interior amb destins com La Conca,
l’Alt Camp o el Baix Penedès; volem que es tingui en
compte el turisme esportiu com a mercat estratègic.
En definitiva, volem deixar de limitar-nos a ser només
una destinació de vacances i temporal de sol i platja.
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Borges reinvierte el beneficio
obtenido a cierre del ejercicio
2020 en la reactivación de
la hostelería
Borges International Group ha obtenido un resultado consolidado de 23,7 millones de euros, los
cuales ha destinado a la reactivación de la hostelería y la restauración así como a la generación de
empleo a través de inversiones en sostenibilidad,
seguridad alimentaria e innovación.
El BAI alcanzado fue de 29,4 MM de Euros y el
EBITDA de 37,5MM de Euros, reduciendo su
deuda hasta los 90 MM de Euros. La facturación
ha alcanzado la cifra de 613 millones de euros,
un 11,1% inferior al ejercicio precedente, debido
principalmente a la reducción de los precios de
las principales materias primas que comercializa
el grupo.
Por productos, Borges ha comercializado un total
de 307 mil toneladas, de las que en valor destacan los aceites de oliva con un 41% del total de las
ventas, seguidos de los frutos secos con un 29%
y los aceites de semillas con un 15%, completan
el 15% restante las aceitunas, vinagres, pasta de
trigo duro, salsas, encurtidos, bebidas de frutos
secos y subproductos (harinas de semillas y cáscara de almendra).
La actual crisis sanitaria provocada por el virus
COVID-19 ha impactado de lleno a la actividad del
sector de la hostelería, bares y restauración (HORECA).Con el fin de minimizar las serias dificultades que ha atravesado este canal, Borges, puso
en marcha el pasado mes de mayo un plan para
su reactivación aplazando los cobros de la campaña de verano y con la donación, para impulsar su
reapertura, de 5 millones de envases monodosis,
las cuales requieren una mínima manipulación,
aumentando la seguridad alimentaria y disminuyendo las posibilidades de transmisión.
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Renfe iniciarà a partir del 23 de juny el servei de
l’AVE ‘low-cost’, l’AVLO, que s’havia de posar en
marxa el 6 d’abril però es va haver de suspendre
per culpa de la pandèmia. Com a novetat, els
trens, a més de fer la connexió entre Barcelona
i Madrid, oferiran parades a Lleida, Tarragona,
Girona i Figueres. En el primer moment, l’AVLO
tindrà quatre circulacions diàries per sentit entre
Madrid i Barcelona, ampliables segons l’evolució
de la demanda. Aquest dimarts, i durant tres
setmanes, Renfe posarà a la venda bitllets per
aquests trens per 5 euros.
Els trens AVLO seran el servei d’alta velocitat de
Renfe amb major capacitat de passatgers, amb
438 places per tren, un 20% més que els actuals
trens. Seran combois, també, amb emissions zero
i que circularan amb electricitat 100% renovable.
Inicialment, els AVLO no preveien parada a ciutats
catalanes com Tarragona, Girona, Lleida o Figueres, però finalment Renfe ha canviat d’opinió.

Les empreses Bird i Reby de
patinets elèctrics ja operen
a Tarragona
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Renfe iniciarà el servei de
l’AVE ‘low-cost’ a partir
del 23 de juny

Repsol produce en
Tarragona biocombustible
para aviones
Repsol ha completado con éxito la fabricación
del primer lote de biocombustible para aviación
producido en el Complejo Industrial de Tarragona. Con este objetivo, la compañía avanza en
la producción de combustibles con baja huella
de carbono para sectores como el aeronáutico,
donde alternativas como la electrificación no son
viables en estos momentos.
La producción de este biojet se ha llevado a cabo
en el Complejo Industrial de Repsol en Tarragona
y se suma a la fabricación de más lotes de biocombustible para aviación que se están realizando en otros complejos industriales del grupo en
España. En un futuro cercano, Repsol llevará a
cabo iniciativas en las que se utilicen biocombustibles a partir de residuos.
El lote fabricado en Tarragona a partir de biomasa, consta de 10.000 toneladas de combustible
de aviación -el equivalente al consumo de 145
vuelos Barcelona-Los Ángeles- y ha superado las
exigentes pruebas que requieren estos productos. Cuenta con un contenido bio inferior al 5%
para cumplir con los requisitos de calidad establecidos por las especificaciones internacionales
y su uso evitará la emisión de 630 toneladas de
CO2 a la atmósfera, el equivalente a 55 vuelos
Madrid-Barcelona.
En España, el Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima reconoce que los biocarburantes constituyen la tecnología renovable más ampliamente disponible y utilizada en la actualidad el transporte.
Para el ámbito de la aviación, el biojet, obtenido a
partir de biomasa o residuos, es hoy día la única
alternativa y está incluido en la lista de combustibles sostenibles.

Dues empreses de lloguer de patinets elèctrics
-Bird i Reby- comencen a operar a la ciutat de
Tarragona. Les dues empreses desplegaran un
màxim de 1.000 patinets. Uns estacionaments
que serviran tant per patinets elèctrics de les
companyies, com pels particulars, així com per bicicletes. En poques setmanes, una tercera empresa s’instal·larà a Tarragona, amb el desplegament
de 500 patinets més.
Les dues empreses són punteres al mercat de
lloguer de patinets elèctrics i comptem amb preus
assequibles pels usuaris. Segons la nova ordenança publicada, els patinets no es podran deixar
aparcats ni en arbres, ni en bancs, ni semàfors. El
règim sancionador consisteix en multes que van
dels 100 als 3.000 euros, en funció de la gravetat
de la infracció.
L’Ajuntament de Tarragona va tramitar fa uns
mesos la modificació de l’Ordenança general de
convivència i ús dels espais públics perquè la
normativa municipal s’havia quedat insuficient
per regular aquest tipus de vehicles. Els eixos
principals de la nova ordenança són la reducció
del límit genèric de velocitat màxima a les vies urbanes de la ciutat a 30 km/h i la introducció d’una
regulació dels vehicles de mobilitat personal.

En el caso de este biojet, se han realizado pruebas
para determinar la materia prima más adecuada,
con el objetivo de alcanzar los exigentes requisitos del combustible para aviación Jet A1 en cuanto
a comportamiento a bajas temperaturas y controles adicionales de calidad.
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Sectors d'Activitat

6%

Transports

8%

14%
20%

Agricultura, ramaderia i pesca

Redacció
El nombre de noves empreses creades a les
comarques tarragonines aquest 2020 ha estat
lleugerament superior a les de 2019.
S'ha passat de 1.000 a les 1.141 empreses creades.
El sector de serveis i comerç s'han incrementat
lleugerament, mentre que restauració i hostaleria han
descendit a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Llista de les societats
creades el 2020
Albinyana.............................1
Alcanar..................................4
Alcover..................................5
Alió.........................................1
Altafulla................................8
Amposta..............................19
Arbolí.....................................1
Arbós del Penedès...............1
Ascó.......................................1
Banyeres del Penedès.........4
Batea.....................................3
Bellmunt del Priorat............1
Bellvei....................................2
Benifallet .............................1
Benissanet............................1
Blancafort.............................1
Bot.........................................1
Bràfim...................................1
Calafell............................... 43
Camarles...............................5
Cambrils............................. 77
Castellvell del Camp............4
Constantí..............................7
Cornudella de Montsant.....5
Creixell..................................3
Cunit....................................21
Deltebre..............................12
El Catllar................................6
El Masroig.............................2
El Morell................................3
El Morell................................6
El Perelló...............................1
El Pla de Santa Maria...........1
El Vendrell.......................... 43

Serveis

Comerç

2%

3%
18%
29%

Indústria
Construcció
Restauració i Hosteleria
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Noves empreses
a les comarques
de Tarragona

Cultura

Total 1.141 Empreses

Els Pallaresos........................2
Falset.....................................3
Gandesa................................1
Gratallops.............................3
Horta de Sant Joan..............3
La Bisbal del Penedès..........1
La Canonja............................5
La Masó.................................1
La Pobla de Mafumet..........1
La Pobla de Mafumet..........8
La Pobla de Massaluca........1
La Pobla de Montornés.......1
La Secuita.............................3
La Selva del Camp..............10
La Sènia.................................2
La Vilella Baixa.....................1
L'Albiol...................................1
L'Aldea...................................7
L'Aleixar................................1
L'Ametlla de Mar................10
L'Ampolla..............................1
L'Ampolla..............................2
L'Arboç del Penedès.............2
L'Argentera...........................1
Les Borges del Camp...........2
L'Espluga de Francolí...........1
Llorens del Penedès............2
Marçà....................................3
Margalef................................1
Masdenverge........................1
Montblanc.............................5
Montbrió del Camp..............6
Montferri..............................1
Mont-roig del Camp.......... 24

Mora d'Ebre..........................6
Mora la Nova........................7
Pratdip...................................1
Rasquera...............................1
Reus...................................175
Riba-roja d'Ebre...................1
Riudecanyes.........................1
Riudecols..............................1
Riudoms..............................12
Roda de Berà......................16
Roquetes...............................2
Roquetes...............................6
Salou....................................53
Sant Carlès de la Ràpita....11
Sant Jaume d'Enveja............1
Santa Coloma de Queral.....4
Santa Oliva...........................3
Tarragona..........................214
Tivissa...................................1
Torredembarra...................26
Torroja del Priorat...............2
Tortosa................................41
Ulldecona..............................3
Vallmoll.................................1
Valls.....................................22
Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant......11
Vilallonga del Camp.............1
Vilanova de Prades..............2
Vila-rodona...........................1
Vila-seca..............................30
Villalba dels Arcs..................2
Vimbodí i Poblet...................1
Vinyols i els Arcs................10

Imports de Constitució

5%
9%

1%

71%

3.000
14%

3.000-10.000
10.000-25.000
25.000-100.000
100.000-1.000.000

Font: Registre Mercantil de Tarragona
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Kunkay

D’esquerra a dreta, Ester Vilarrasa,
Alba Juanpere i Neus Torrent.

Jordi Salvat

Ester Vilarrasa, Alba Juanpere i Neus Torrent són tres
reusenques -la primera enginyera agrònoma i les altres dues
veterinàries- que van coincidir en el mateix departament
d’una empresa de nutrició animal. La compra d’aquesta
empresa per part d’una altra companyia va provocar un
canvi de valors que no coincidia amb el seus i van decidir
crear elles mateixes una empresa en el sector de la nutrició
dels animals de companyia, un sector en alça.
D’aquesta manera, naixia Kunkay.
Kunkay dissenya, fabrica i
comercialitza els seus productes, que
són suplements nutricionals a partir de
principis actius naturals per prevenir i
tractar malalties de gossos i gats i que
els presenten com una alternativa als
fàrmacs per als animals de companyia.
Van començar amb una línia bàsica de
vuit referències i ara ja en tenen quinze
de diferents al mercat.

Al Centre d’empreses de Redessa,
a Reus, tenen l’oficina i el seu centre
logístic. Hi han trobat moltes facilitats
en el lloguer d’espais i l’ús de zones
compatides, com la recepció. També
han aprofitat l’assessorament
dels tècnics de Redessa en temes
administratius i legals, que era en
l’àmbit que les tres sòcies tenien
menys coneixements.

L’empresa la van constituir el maig de
2019, però fins el gener de 2020 no van
començar la seva activitat. La raó és
que la seva activitat es desenvolupa en
un sector molt regulat i els va caldre
afrontar molta burocràcia i un llarg
nombre de tràmits. “Va ser com una
gimcana, ja que no podies avançar
perquè et faltava un paper concret. És
molt tediós. Et cal molta paciència”,
explica Ester Vilarrasa.

La Covid-19 ha afectat l’arrencada
de Kunkay i ha obligat a les tres
emprenedores a fer canvis en els seus
plans inicials. A través de l’e-commerce
s’havien plantejat tot l’Estat com el
seu mercat natural. El mes de gener
passat havien iniciat una intensa tasca
comercial contactant amb centres
veterinaris, però a mitjan de març
aquesta activitat va quedar aturada

L’experiència internacional prèvia de les tres
emprenedores els ha permès obrir ràpidament
alguns mercats a l’exterior, un procés que la
Covid-19 els ha impulsat a accelerar i actualment
representa un 40% de la facturació. Kunkay
ha pogut penetrar a través de distribuïdors i
intermediaris en mercats tan diferents com els
de Portugal, Panamà, Taiwan i Nova Zelanda i
estan treballant molt intensament per penetrar
en els països del Nord d’Europa, on hi ha una
consciència més gran per al tipus de productes
que comercialitzen. La internacionalització es
tracta, però, d’un procés complicat, ja que cada
país té uns registres diferents. “Cal destinar
temps i diners a l’exportació”, afirma Vilarrasa,
que assenyala que la previsió és que l’any vinent
les exportacions de Kunkay segueixin pujant,
sense descuidar el mercat estatal.

Kunkay
Any de constitució:
2019
Sector:
alimentació animal
Número de treballadores:
tres persones
Facturació al 2020:
40.000 euros
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per l’estat d’alarma
i llavors es van
centrar més en els
tutors de mascotes.
“El confinament va
fer que aquestes
persones passessin
més temps amb
les seves mascotes
i veiessin els problemes que tenen i ens vam
esforçar més en arribar aquests clients finals”
comenta Alba Juanpere.

45

D’esquerra a dreta:
Hadar Ayxandri, director comercial; Eric Esteban, CEO i cofundador;
Pau Jornet, CTO i cofundador i Hans Esteban , director d’operacions

J. S.

Èric Esteban i Pau Jornet van unir forces el mes d’abril
de 2019 per crear EbreDrone, una startup tecnològica
amb drons. Els dos són enginyers ampostins. Esteban és
enginyer en Telecomunicacions, a més de pilot professional
de RPA -són les sigles en anglès Remoted Pilot Aircraft,
és a dir una aeronau pilotada remotament- fins a 25
quilos, especialista en comunicacions i desenvolupador
de software, a més de màster en docència. Per altra
banda, Jornet és enginyer en Aeronavegació, també pilot
professional de RPA fins 25 quilos, instructor/examinador
de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), termògraf
i pilot aplicador de productes fitosanitaris. Ambdós tenen
experiència de cinc anys en l’ús de drons.
EbreDrone estan especialitzats en
agricultura de precisió i indústria,
tot i que també fan altra tipus de
treballs, com en el sector audiovisual. És una empresa certificada i
homologada per AESA com a operador de drons. Però és en sectors
om el de l’agricultura de precisió on
destaquen. Disposen d’un dron per
fumigar, tan en líquid com sòlid i
aviat ho podran fer també amb pols.
És l’únic que hi ha a Catalunya i un
dels pocs a Europa. Treballen en
plantacions d’arròs, cítrics, fruiters i
ara entren en la vinya.

El nou repte que tenen per endavant és aconseguir el finançament necessari per desenvolupar el
Drone Boat X, una demanda del mercat per treballar en l’àmbit marítim a través de la tecnologia
nàutica. Es basarà en una estructura i tecnologia
base de proveïdor i en funció del client o aplicació,
li afegiran sensòrica, robòtica etc, per a millorar
les seves capacitats. Assenyalen que el prototip
podrà treballar en àmbits com l’aqüicultura, la
seguretat portuària, les inspeccions en alta mar,
la neteja de plàstics, el salvament marítim i la
indústria militar.
Com els ha afectat el confinament
“Hem patit el confinament de forma dura, com
gairebé tothom, fet que ens va provocar deixar
de fer les classes presencials del Curs de
Pilot de Drons, però hem passat tota l’activitat
a virtual i seguim donant servei. Es van aturar
també alguns projectes importants a causa de
la incertesa, mentre que d’altres simplement es
van posposar”, explica Hadar Ayxandri, director
comercial d’EbreDrone.

Aquesta aturada, però, l’han aprofitat per signar
acords amb diferents empreses internacionals
del sector per millorar els seus serveis i destaquen l’acord de col·laboració amb una tecnològica líder mundial, així com haver estat seleccionats entre les 25 empreses de DeepTech amb
més capacitat de creixement finalistes del projecte StartUp3 de la Comissió Europea d’entre
més de 250 empreses de 36 països. També han
estat seleccionats entre la vintena de startups
per participar al Fòrum d’Inversió 2020 d’Acció
el novembre vinent.
També han aconseguit ser autoritzats com a
operadora de drons per a operar vols nocturns i vols urbans (sobre edificis i persones), sent
una de les poques empreses de l’estat en obtenir
aquests dos permisos especials.
“Creiem que sortirem reforçats a mig i llarg termini en la nova realitat i la nova economia, ja que la
nostra tecnologia permet supervisar i inspeccionar molta superfície i amb molta precisió sense
posar en risc la seguretat laboral o minimitzant
els recursos humans”, confirma Ayxandri.
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l’agricultura de precisió
i un 30% en la formació,
a través de l’escola de
drons de que disposen
i que ja ha format una
quarantena de pilots.
Assenyalen que el problema més important
que estan trobant és
la barrera cultural perquè molta gent no coneix
l’abast de la tecnologia dron per guanyar en eficiència en el seu negoci, augmentar la seguretat
i reduir els riscos laborals i els cal una gran tasca
de màrqueting. “Treballar amb un dron és recollir
i captar dades i a través de la intel·ligència artificial automatitzem les dades”, apunten. Destaquen
que una de les parts importants del negoci és
lliurar les dades al client final d’una manera de la
forma més senzilla perquè les puguin gestionar
amb eficiència.

Ebre Drone
Any de constitució:
2019
Sector:
tecnològic
Número de treballadors:
4

En el sector industrial, els drons d’Ebre
Drone treballen en inspeccions per
complir les normatives. Ho fan en aerogeneradors, estacions elèctriques,
edificis o sitges. Ara estan començant
a operar en instal·lacions fotovoltaiques
i també en el sector químic, on assenyalen que amb els drons poden millorar la
seguretat de les factories i canonades
d’una forma més ràpida i segura. També
treballen en topografia i fan alçaments,
càlculs volumètrics i 3D.
Segons dades d’aquest inici de 2020,
un 38% de la seva activitat es desenvolupa en la indústria, un 17% en
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Koronavirus,
escrit amb K
Gerard Domínguez
Director de BrokReus
Els març de l’any passat a l’article que vaig
escriure en aquesta mateixa publicació titulava:
"Coronavirus, Sars, Mers... Amenaça si...
Oportunitat també!!!"
Què ha passat?
La majoria de mercats han fet una V, de fet els
mercats americans després de patir caigudes
d’entorn al 30%, s’han recuperat i ara mateix estan
per sobre de la situació pre-covid. El Nasdaq100
és el més extrem, està més d’un 40% per sobre i
ha pujat més d'un 90% des de mínims de març de
2020.
A nivell europeu, ha estat més repartit i mentre el
DAX30 ja ha recuperat el 100% de les caigudes i es
troba ja a un nivell superior a l’inici de la pandèmia,
el mercat domèstic i d’altres països més llatins
encara ens falta un trosset. Però, s’ha de dir que
la recuperació des de mínims del març de 2020 ha
estat superior al 40% en general.

Josep M. Cruset
President del Port de Tarragona

En aquest gràfic veiem com el mercat des de
l’any 2005 cada cop ha pagat millor els títols de
creixement (GROWTH), en comparació als més
tradicionals (VALUE). De fet s’ha portat a un extrem
mai vist. Per comparació, el nivell arribat l’any 2000
durant l’anomenada bombolla tecnològica queda
molt lluny.
Sectors com el turisme, la construcció, matèries
primeres, energètic o financer han estat molt
castigats pel mercat durant la pandèmia.
Pot tardar, però les empreses amb resultats bons,
recurrents i bons dividends, ara molt castigades,
es tornaran a posar de moda.
Aprofiteu!

Per una banda, ha mantingut una vigilància
constant
per
realitzar
una
actualització
permanent dels protocols de seguretat sanitària
per poder reemprendre una operativa de creuers
en qualsevol moment i des del minut zero. Una
recuperació de l’operativa que, finalment, a dia
d’avui, ni s’ha produït en 2020 ni es té coneixement
d’una data per al 2021.
I per una altra banda, i en paral·lel, el Port
de Tarragona està desenvolupant estratègia
organitzativa i comercial a mig i llarg termini per
preparar en les properes temporades, amb la vista
posada a dos-tres anys.

I ara què?
És clar que la pandèmia ha perjudicat uns sectors
i ha beneficiat a l'altres, s’ha donat una K, d’aquí
el títol d’aquest article.Qui va comprar Tecnologia
o Farmàcia ha tingut fortes plusvàlues, però com
sempre el mercat tendeix a exagerar la seva
resposta. Ara mateix hi ha un comportament molt
extrem:

Per tant, en aquests moments, els objectius
principals d’aquest any per al Port de Tarragona
són el desenvolupament i la implementació de
mesures per adaptar-se a cada nou escenari
derivat de la pandèmia de COVID19 i estar llest per
operar davant d’un possible ‘re-start’ del sector
turístic de creuers. I, al mateix temps, Tarragona
Cruise Port – Costa Daurada ha dedicat temps,
talent, treball i recursos en consolidar i millorar
la seva oferta a mig llarg termini i en preparar les
temporades de 2021, 2022 i 2023.

Tendencia
histórica
superpuesta
Covid-19:
Último
empujón
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La prohibició d’atracada de creuers en els ports
espanyols per part del Govern ha suposat una
aturada gairebé total d’aquesta activitat al Port
de Tarragona. No obstant, des del mes de març
de l’any passat, malgrat la manca d’operatives
de creuers, el Port de Tarragona ha adoptat una
actitud proactiva, treballant en dues estratègies
paral·leles.

L’equip de Tarragona Cruise Port ha multiplicat els
seus esforços per potenciar i presentar una nova
oferta ajustada a les necessitats derivades dels
efectes de la pandèmia en les trobades i fires que
s’han pogut celebrar i ha treballat per enfortir les
relacions amb els agents del sector, per generar
oportunitats de negoci i per promocionar l’escala
a la ciutat de Tarragona.
El Port de Tarragona no ha deixat de liderar el
projecte de creuers del sud de Catalunya en tot
moment, perquè aquest compromís va més enllà
del propi negoci, sinó que es tracta d’un projecte
territorial que compta amb la implicació dels
principals agents turístics públics i privats, reunits
periòdicament a la Taula de Creuers per coordinar
una oferta atractiva per al sector. Es tracta d’un
projecte comú on la suma d’esforços per adaptarse a les necessitats del turisme de creuers ha
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El Port preparat
per a la pròxima
temporada de
creuers
permès passar dels 1.400 passatgers de 2013 als
128.000 de 2019.
Dins d’aquesta estratègia de futur cal comptar amb
una important novetat per a aquest 2021: el nou
moll de Balears del Port de Tarragona, destinat a
acollir una nova terminal de creuers.
La construcció d’aquest nou moll està avançant
dins del calendari previst, malgrat les dificultats
del moment actual. Els responsables de l’obra
compten poder acabar aquesta infraestructura
dins dels 14 mesos previstos. Un cop finalitzat a
mitjans d’aquest any, el Port de Tarragona podrà
a doblar el nombre de creuers que podran atracar
simultàniament i, també acollir els creuers més
grans que actualment naveguen al món. Un fet
que suposa una avanç quantitatiu i qualitatiu en
termes d’espai, confort i qualitat del servei.
Aquesta nova infraestructura canviarà de forma
substancial l’espai del dic de Llevant destinat
actualment a l’atracada dels creuers, ja que
tindrà una superfície de 4 hectàrees i una línia
d’atracada total serà de 700 metres on es podrà
atracar en ambdós costats. El Port de Tarragona
millora d’aquesta manera el seu posicionament
a la Mediterrània i s’obre a rebre més creuers
i més visitants a partir de 2021, si les actuals
circumstàncies milloren.
Les obres del moll, amb un pressupost de més
de 27 milions d’euros (més IVA), responen a
una demanda creixent del mercat, detectada el
2019 i que s’espera que es mantingui després
del parèntesi de la pandèmia de coronavirus. La
Costa Daurada seguirà essent una de les principals
destinacions turístiques del Mediterrani. La seva
ubicació la converteix en territori amb atractius
molt variats: el mar, un clima suau i assolellat,
patrimoni cultural i gastronòmic, etc.
La nova terminal de creuers -que es licitarà durant
aquest primer semestre de l’any- podrà atendre
amb major capacitat, eficiència i qualitat l’afluència
de passatges atrets per la ciutat de Tarragona, una
destinació excel·lent per als itineraris de creuers
del Mediterrani gràcies al llegat arqueològic
romà -la ciutat ha estat declarada Patrimoni de
la Humanitat per part de la UNESCO– i gràcies a
ofertes lúdiques properes com PortAventura i
Ferrariland; i als nombrosos i importants actius
culturals de les comarques del Camp de Tarragona:
castells, enoturisme, gastronomia, ruta del Cister,
etc. etc.
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El celler Clos Galena ha estrenat el
2021 amb una renovada pàgina web
i la botiga on-line «De cop i volta amb
la pandèmia, la venta i l’adquisició de
productes per internet va donar un gir
espectacular. Ens hem adaptat de ple
al món digital, som conscients que la
compra per internet, així com les xarxes
socials, són un aparador important i
on també podem créixer» explica la
propietària Merche Dalmau.

Tot i l’afectació de la ‘nova normalitat’,
Clos Galena s’ha mostrat actiu en
aquests mesos tan durs i coincidint
amb el període nadalenc va posar
en marxa una iniciativa per lluitar
contra aquesta pandèmia. "També
hem destinat 1 euro de cada ampolla
venuda de Secrets de Casa Navàs al
Banc d’Aliments de les Comarques
de Tarragona", iniciativa a la que s’hi
ha sumat el portal degustaclik.com».
Dalmau exposa que «també mitjançant
el vi Crossos col·laborem amb el Club
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Redacció
Els vins de la DO Tarragona elaborats
amb varietats autòctones de la denominació d’origen, com ara el macabeu,
el xarel·lo vermell o la parellada, han
obtingut les puntuacions més destacades de les principals guies de vins que
surten anualment quan ens acostem
al final de l’any: la Guia Peñín 2021, la
més important de l’Estat, i la Guia de
Vins de Catalunya i el Rosselló 2021,
la referent al nostre país.

Helder Moya

El celler prioratí, referent en el sector
per haver estat l’únic que ha servit
un dels seus vins en el sopar del
Premis Nobel 2017, no s’ha escapat
de la situació tan extraordinària que
estem vivint «la demanda dels mercats
internacionals no ha estat la inicialment
prevista. Que la restauració i la
hostaleria tingués que tancar les seves
portes per les mesures decretades no
ha ajudat. Evidentment la campanya de
Nadal ha estat més fluixeta i, per últim,
la presència del fong míldiu, ha provocat
la reducció de la producció en un 75%».

Importants premís pels vins
amb varietats autòctones

A la Guia de Vins de Catalunya i el
Rosselló, elaborada a partir de tastos
a cegues realitzats pel Jordi Alcover,
Sílvia Naranjo i Sergi Sevé, ha valorat a la secció Descobriments el vi El
Padrós 2018, un vi de Vinyes del Tiet
Pere, i el projecte d’Oriol Pérez de Tudela, a partir de raïm de vinyes velles
de macabeu procedent del municipi de
Vilabella (Alt Camp).

Rotary Tarragona i la Fundació Rotaria
en la lluita contra la malaltia de la pòlio
al món».
Sobre les perspectives de com afronta
Clos Galena el 2021, la propietària del
celler ubicat a la població de El Molar
es mostra prudent. Farmacèutica de
professió, Dalmau afirma convençuda
que «m’ha tocat viure-ho en primera
persona treballant a la farmàcia.
Vull destacar que els nostres sanitaris
són uns grans professionals. Hem
d’estar molt orgullosos de la tasca que
fan» i mirant cap al futur llença aquest
missatge: «Desitjo molta salut i felicitat
per tothom. Que la vacuna ens permeti
recuperar aquella ‘antiga normalitat’ que
tots trobem a faltar».

També a la secció Top, que recull els
de vins que superen els 9’50 punts,
hi trobem tres vins de Vinyes del Tiet
Pere als tres primers llocs: El Padrós de
amb un 9’82; Camí de la Font (9’77), i
Escabeces (9’72), tots tres de varietats
autòctones com el macabeu o el xarel·lo vermell. En ordre descendent, de
més a menys puntuació, el segueixen
el celler Estol Verd de Rodonyà amb el
Sumoll Negre (9’72); l’anyada 2019 del
125 de Celler Sanromà, de Vila-rodona (9.62); 125 anyada 2018 del mateix
Celler Sanromà (9’61); Identitas 2018,
del Celler Blanch de Puigpelat (9’57);
Zubzub d’Estol Verd (9’57); Rústic
2017 del Celler Sanromà (9’57); Rústic
2019 (9’55) i tres vins més del Celler
Sanromà: El Transgressor 2017 (9’52),
L’incorrecte (9’53) i el Transgressor
2019 (9’52).
Per la seva banda, a la Guia Peñín
2021, que va tastar al voltant de 75
vins d’una quinzena de cellers de la DO
Tarragona amb la presència dels tastadors Boris Olivas y Ziyang Zhang,
han estat 11 els vins que han estat
considerats com a vins excel·lents, els
que superen els 90 punts, tot i que
una quinzena més de vins s’acosten
a aquesta puntuació amb 88 i 89 de
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La digitalització
ens pot ajudar
a créixer com
a celler

valoració. En aquesta ocasió, dos cellers han entrat amb
força en aquestes puntuacions elevades, segons els tastadors de la guia de referència a l’Estat: Vinyes del Tiet Pere
de Vilabella i Celler Sanromà, de Vila-rodona, dos projectes
relativament nous que demostren la vitalitat de la DO Tarragona i l’esforç dels nous productors en recuperar vinyes
velles i també experimentar amb nous vins i processos
d’elaboració no tan convencionals.
En el cas de Vinyes del Tiet Pere, pel Camí de la Font
Brisat 2017, elaborat amb la varietat macabeu, ha obtingut una puntuació de 93 punts , El Padrós 2018 –també
macabeu- ha obtingut un 91 mentre que l’Escabeces 2017,
elaborat amb xarel·lo vermell, ha obtingut 90 punts. Pel
que fa al Celler Sanromà; El Transgresor 2019, un vi de garnatxa blanca ha obtingut 90 punts i L’incorrecte 2018, un
altre blanc però en aquest cas 100% parellada ha obtingut
una qualificació de 90 punts.
També com sempre, el celler De Muller de Reus ha obtingut molt bones puntuacions en el seu conjunt, especialment pels vins dolços i de licor. Així, l’Aureo Dulce Solera
ha obtingut una puntuació de 94 i l’Aureo Añejo Solera,
vins amb solera de 1954, ha obtingut 93 punts. Del mateix
celler, l’escumós Trilogia Pinot Noir Blanc de Noir (90
punts). Entre els vins dolços, la Mistela de la Cooperativa
de Vilarodona, elaborada amb macabeu, ha estat valorada amb 90 punts, la mateixa puntuació que el vi negre
Ganagot 2008, un cupatge de garnatxa i samsó que produeix a les muntanyes d’Alforja el Celler Mas del Botó. Per
últim, a la Ribera d’Ebre, Vins Suñer ha obtingut una altra
puntuació excel·lent: un 91 pel Suñer Eclipse Blanc de
Noir, elaborat a partir de raïm merlot de conreu ecològic, i
del qual al mercat només surten 350 ampolles.
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