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Reinventar-se
o morir,
Verònica Tapias
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La
xarxa
de
startups
catalanes ha crescut un
60% en els darrers cinc anys
i supera ja les 1.700. Així
ho assegura l’últim estudi
elaborat per Acció (Agència
per la Competitivitat de
l’Empresa), depenent del
Departament
d’Empresa
de
la
Generalitat,
basat en les dades de
Barcelona&Catalonia
Startup Hub, un directori que
recull empreses d’aquest
tipus amb un màxim de 10
anys de vida. Podríem dir
que la màxima “reinventarse o morir” resumeix a grans
trets l’esperit que impulsa
les
startups,
empreses
emergents, que acostumen
a tenir un alt component
tecnològic,
amb
grans
possibilitats de creixement i
que, normalment, recolzen
una idea innovadora que
sobresurt de la línia general
del mercat.
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L’esperit de les
startups del
territori
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Tot i que la majoria d’aquestes
companyies neixen a la capital
catalana, aquesta tendència s’està
estenent com una taca d’oli a la
resta de províncies del territori. A
la demarcació de Tarragona, noms
com Captio es compten entre les
startups més reconegudes. Parlem
d’una companyia creada l’any 2012
especialitzada en la digitalització
del procés de gestió de les despeses d’empresa, que va ser adquirida pel grup nord-americà Certify
l’any 2018. Actualment forma part
d’Emburse, una empresa internacional de recent fundació, que ofereix solucions de gestió de despeses de viatges i automatització de
factures de proveïdors. Es tracta,
doncs, d’un cas d’èxit de manual.
Abans d’arribar fins aquí, però, van
passar uns quants anys de treball,
dedicació i cerca de finançament
per poder desenvolupar el seu
model de negoci. En un estadi molt
més inicial trobem a Ebre Drone,
empresa nascuda el 2019 especialitzada en la recollida de dades del
sector de la indústria i l’agricultura
a través de drons i en el manteniment preventiu industrial en el
sector de l’energia eòlica, solar o
en la xarxa elèctrica. Aquesta empresa ebrenca és una de les quatre
que participa en la segona edició
del “5G ScaleUP Program”, una
iniciativa d’acceleració promoguda
per un programa de Mobile World
Capital Barcelona denominat 5G
Barcelona.
Moltes d’aquestes empreses s’ajuden d’incubadores o acceleradores
per poder desenvolupar els seus
negocis. Mentre les incubadores
s’encarreguen de donar suport a
les startups per sortir al mercat,
buscant un creixement natural
del negoci, les acceleradores són
institucions que es dediquen a
impulsar les primeres fases de les
companyies que ja estan en ple
desenvolupament, ajudant-les a
través de processos de mentoring
i assessorament, per aconseguir
taxes de creixement elevades per
als seus clients en un període curt
de temps.

Place to Plug, un cas d’èxit en
el sector del vehicle elèctric
Place to Plug és una de les startups tarragonines que ha participat en diversos programes d’acceleració. Amb seu a Tecnoredessa,
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a Reus, el naixement d’aquesta empresa, l’any 2015, respon a la
necessitat de donar solució a un problema de la vida quotidiana.
Un dels seus fundadors, l’enginyer informàtic i Màster en Intel·ligència Artificial Josep Cester, es va comprar un vehicle elèctric i es va trobar amb moltes dificultats per poder carregar la
seva bateria. De la mà de Marc Ruiz, l’altre enginyer informàtic i
Màster en Intel·ligència Artificial i Seguretat fundador de Place to
Plug, van decidir crear una plataforma col·laborativa per facilitar
la recàrrega als conductors d’aquest tipus de vehicles. La idea inicial, segons Cester, “era posar en contacte conductors particulars
amb punts de recàrrega, és a dir, que si jo tinc un punt el pugui
compartir amb altres conductors i, d’aquesta manera, quan jo
viatjo a un altre lloc, pugui carregar el meu vehicle en un punt
que és propietat d’un altre”.

Place to Plug neix per donar
solució a un problema de la
vida quotidiana: la necessitat de carregar el teu vehicle
elèctric en punts de recàrrega
ja siguin públics o privats
Josep Cester
Cofundador de
Place to Plug

Un any més tard, el 2017, veient que tornaven a
tenir necessitat de finançament, van obrir una
ronda d’inversió col·laborativa a través de la
plataforma CowdCube i van aconseguir 125.000
euros de més de cent petits inversors. “Això ens
va permetre desenvolupar una versió comercial
del nostre producte per sortir al mercat”, explica
Josep Cester. El mateix any Place to Plug era seleccionada per entrar al Fons d’Emprenedors Repsol, un fet que va suposar una entrada de capital
important (280.000 euros) i accés a un programa
d’incubació i acceleració durant dos anys. Però
això no va ser tot. L’any 2018, l’equip d’aquesta
startup reusenca, que aleshores estava format
per 7 persones, dues menys que en l’actualitat, va
viatjar a Sillicon Valley, el bressol de les startups,
a través d’un programa d’acceleració d’empreses.
Allí van poder validar la seva plataforma i estudiar
la possible utilització d’intel·ligència artificial i
blockchain per millorar l’aplicació.
Actualment, l’empresa de Cester i Ruiz té diverses eines en funció del target a qui van dirigides.
De cara al conductor de vehicle elèctric, ofereix
una App i una web, Place to Plug, per reservar
punts de recàrrega i alimentar el vehicle amb
control remot a través del mòbil. En aquest sentit,
també ofereix un blog que fomenta la sostenibilitat i promou tant novetats com informació
essencial en relació al vehicle elèctric. Per als operadors, ofereix una eina de gestió dels punts de
recàrrega, amb definició de tarifes i diverses funcionalitats anomenada Place to Plug Connect.
L’empresa també ha tret al mercat dues eines
més. Place to Plug Nexus permet dotar d’interoperabilitat als punts de recàrrega d’un propietari:

“Si tu inclous un punt de recàrrega a Place to
Plug i vols incloure’l també a d’altres plataformes, pots fer-ho a través d’aquesta eina”,
aclareix Cester. La quarta eina és Place to
Plug Developer, que permet la integració del
centre de control de l’App en plataformes de
tercers. D’aquesta manera, si un ajuntament
usuari de Place to Plug Connect té la seva
pròpia aplicació de monitorització d’aparcaments i transport públic, amb aquesta eina
pot incloure també a aquesta aplicació la
monitorització dels seus punts de recàrrega.

BeKeep, monitoratge de sessions
d’entrenament
Si bé Place to Plug és una empresa amb
un model de negoci ja desenvolupat, n’hi
ha d’altres a la província de Tarragona en
fase de desenvolupament. I és que el confinament provocat per la pandèmia de la
COVID-19 ha donat a molts emprenedors la
possibilitat de dedicar hores a idees innovadores que potser s’havien aparcat per
manca de temps. És el cas de BeKeep Sport
Tech, una startup amb seu a Redessa que
ofereix solucions per monitorar sessions
d’entrenament esportiu. Tot i que el primer
MVP (Producte Mínim Viable) es va crear
l’any 2017, ha estat durant el confinament
quan un dels fundadors d’aquesta empresa, Salvador García, ha decidit donar una
empenta important al seu producte. Aquest
emprenedor, CEO d’una companyia de desenvolupament Agile de software, coneixia a
Joan Erola, seleccionador andorrà d’esquí de
fons, d’una relació client-proveïdor anterior.
Erola va proposar fer una plicació que es
pogués adaptar a qualsevol tipologia d’esport i, entre els dos, van dissenyar-la. “Vam
començar a adaptar el tema de funcionalitat,
vam encaixar diferents modalitats esportives, vam incloure gestió integral, com calendari, informes i eines d’estadística amb un
model força humà de contacte entre esportistes i entrenadors”, explica el cofundador
de l’empresa.
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El finançament inicial va venir de l’entorn més
proper, el que es coneix com FFF (Family, Friends
and Fools), persones properes a l’entorn de
l’emprenedor que aporten un capital reduït per
donar suport a una idea que encara no està prou
definida com per trobar inversors externs. Poc
temps després, però, Place to Plug va presentar la
idea a InnoEnergy, una acceleradora d’empreses
europea amb seu a Barcelona, “la primera que
va creure en nosaltres i ens va aportar el capital
necessari per poder desenvolupar la nostra idea”,
apunta Cester. Al cap d’uns mesos d’arrencar,
“vam veure que necessitàvem incloure també a
la plataforma punts de recàrrega públics”. Així,
a partir de 2016, van incloure els operadors que
tenien aquests punts, entrant a pàrquings, hotels
i administracions públiques.

Així, el setembre de 2018, Joan Erola i Salvador García obrien l’empresa BeKeep Sport
Tech, però no abans de validar el seu producte i començar a facturar pel seu ús. “La
idea —explica el cofundador d’aquesta startup— era facturar primer per a què el nostre
projecte resultés atractiu per als possibles
inversors”. Un any i mig després de la fundació de BeKeep, “la cosa no avançava perquè
ningú s’hi dedicava, però, durant el confinament, vaig començar a mirar préstecs Enisa
i també la convocatòria dels ajuts Neotec
del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI)”. Va ser aleshores quan
García va optar per dedicar-se en cos i ànima
a BeKeep.
Com va fer Place to Plug, el finançament inicial es va aconseguir a través de l’entorn més
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BeKeep és una
solució integral
que engloba
tots els rols de
la piràmide esportiva i permet
a l’usuari crear
una planificació
d’entrenaments
i analitzar-ne
les dades en
temps real
Salvador García
Cofundador de
BeKeep Sport Tech
proper (FFF) i la resta va ser autofinançament,
“hores d’emprenedor”, com diu Salvador Garcia.
Tot seguit, va buscar un fons Enisa Emprenedor
però no el va aconseguir, “segurament perquè es
va retardar tot amb la pandèmia”, explica. A partir
de llavors, aquesta startup va formar un equip,
que actualment està format per 7 persones, i
va començar a buscar finançament d’inversors
privats. “I aquest és el punt en què estem ara, mirant de trobar l’encaix del producte en el mercat
i millorant-lo per fer-lo cada cop més atractiu”,
comenta. L’eina que ofereix l’empresa, BeKeep, ja
té més de 300 usuaris, 160 entrenadors, 3 directors esportius i 140 esportistes. Per tant, està
completament validada. La idea del seu creador
és buscar un Smart capital, és a dir, capital aplicat
per inversors experts que s’enamoren del projecte
i que aporten més que diners. Es tracta d’una inversió monetària que també ofereix coneixement
del sector i/o contactes interessants. Per fer-ho,
“necessitem facturació i tracció, volem demostrar
que cada mes anem facturant i que anem creixent
en nombre d’usuaris”.

Actualment, l’empresa està donant servei a diferents perfils d’esportistes per poder facturar i
mantenir l’equip. Els usuaris tenen diferents plans
depenent de les funcionalitats que necessiten. El
funcionament de l’App és el següent: els entrenadors elaboren una planificació dintre d’aquesta
eina i els esportistes, tant individuals com equips,
registren la seva activitat en temps real i també
les seves sensacions després de l’entrenament.
D’aquesta manera, l’entrenador té un feedback
immediat i pot analitzar les dades. La intenció de
BeKeep Sport Tech és començar a comercialitzar
el producte a través de les federacions i anar
baixant cap als esportistes. “De fet, recentment,
hem fet una actualització en què l’esportista pot
tenir un mòdul de vista d’entrenador per programar els seus entrenaments i registrar-ne les
dades”. A més, segons Salvador García, l’eina és
una solució integral que engloba tots els rols de
la piràmide esportiva: “Tenim, per exemple, un
entrenador de triatletes i un de culturistes, però
un fisioterapeuta o un dietista també podria fer-la
servir per fer un seguiment de l’activitat dels seus
pacients”.

SomApprop, una startup nascuda en
temps de pandèmia
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Tot i que la majoria d’empreses han hagut de patir
molt arran de l’aturada de l’activitat econòmica
provocada per la pandèmia de la COVID-19, n’hi
ha d’altres que han sorgit precisament durant el
confinament, que ha donat l’oportunitat a alguns
emprenedors d’engegar nous projectes. Aquest
és el cas d’una altra startup de la demarcació, en
aquest cas, de Valls. Parlem de SomApprop, un

Inicialment eren 4 les persones que treballaven
en el projecte però, al cap d’un temps, van sumar
un treballador més, un altre amic. “Tots venim
del sector tecnològic, som enginyers informàtics,
menys la dissenyadora gràfica, i tots treballem
en altres llocs. Durant el confinament hi vam
poder invertir moltes hores i ara ho fem durant el
temps lliure que ens deixa la nostra feina, caps de
setmana sobretot”, explica Martínez. En el cas de
SomApprop, no tenen una seu, “cadascú treballa
des de casa seva en la seva part i ens ajuntem
a casa d’algú quan necessitem fer reunions per
parlar de l’estratègia a seguir”.
La solució que ofereix aquesta startup és una App
mòbil anomenada Approp per a què les botigues
puguin fer e-commerce sense fer una gran inversió. Els comerços creen una fitxa del seu negoci,

dels productes que ofereixen, per gestionar
els encàrrecs dels usuaris. “Tenim tot tipus
de negocis: taxistes, electricistes, restaurants, fruiteries... El que fem és personalitzar
l’App per a cada un dels negocis perquè cada
un té necessitats diferents”, explica Martínez. Es tracta d’una eina de recent creació
i, per tant, “en funció de les demandes dels
nostres clients, anem actualitzant i fent
canvis en l’aplicació”. Un dels punts que dona
valor afegit a Approp és que reuneix l’oferta
d’una mateixa zona en un sector de l’App, la
qual cosa facilita la feina a l’usuari.
En aquest cas, per crear l’eina, els propis socis de l’empresa es van autofinançar i van invertir un munt d’hores que no cobraran mai.
Van aprofitar també la dotació econòmica
d’un parell de premis a l’emprenedoria convocats per la Diputació de Tarragona i Valls
Genera. Actualment, estan pensant en incubadores i acceleradores de startups, però
el que tenen clar, de moment, és que està a
punt d’entrar un petit inversor, un altre amic,
que s’ocuparà de la part estratègica i financera. Amb el poc temps que porta Approp al
mercat, 85 negocis l’estan utilitzant, amb un
total de 250-300 encàrrecs mensuals i 1.500
usuaris, tots ells de l’Alt Camp. Actualment,
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projecte creat per un grup d’amics a la capital de
l’Alt Camp. Segons explica un dels seus fundadors, Joan Martínez, “feia dos o tres anys que
teníem la idea de crear una eina per a què els
petits comerços pugessin digitalitzar-se a un cost
reduït, però tots treballàvem en altres empreses
i no teníem el temps per arrencar”. Les hores
lliures que tenien durant el confinament van fer
que aquest grup d’amics s’hi tirés de cap però van
pensar més enllà i van decidir incloure qualsevol
comerç que estigués interessat en digitalitzar-se.
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però, l’empresa s’està estenent a tota la
província de Tarragona i ja ha aconseguit algun client important: “Fa poc va
entrar Llet nostra, que no repartia fora
de Barcelona. Ara, a través de la nostra App, reparteix també a Tarragona”.
Tot i que, de moment, Approp no dona
beneficis, Martínez explica que, “quan
estem instaurats a la província, volem
ampliar a tot Catalunya i, en un futur,
qui sap, potser podrem deixar les feines
que tenim per dedicar-nos al 100% al
nostre projecte”.

La importància del màrqueting
online en la comercialització
del producte

Feia anys que teníem la idea
de crear una eina per oferir
al petit comerç la possibilitat
de digitalitzar-se a un cost
reduït i el confinament ens
va donar el temps per fer-ho
Joan Martínez
Cofundador de
Somapprop
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Una de les característiques intrínseques
a qualsevol startup és l’ús de xarxes socials i plataformes de xarxa. El màrqueting online és vital en la comercialització
dels productes d’aquestes empreses
emergents. En el cas de Place to Plug, hi
ha dues persones dedicades a aquesta
funció. Josep Cester explica que “tenim
molta presència a les xarxes socials, no
només publicant posts i articles, sinó
també fent alguna acció de pagament
de tant en tant a Linkedin, Twitter,
Facebook o Instagram depenent del
target a què ens dirigim”. A més, també
apliquen la tècnica de l’Inbound Marketing (atraure el client amb contingut
útil i rellevant a través de xarxes socials,
blogs o SEO, entre d’altres) per crear
valor afegit als conductors de vehicle
elèctric. “Tenim un blog on publiquem
articles, no només relacionats amb la
mobilitat elèctrica, sinó també amb
la sostenibilitat en general. D’aquesta
manera aconseguim cridar l’atenció

BeKeep Sport Tech també dedica dues persones a la part de màrqueting, a més d’un
comercial. Segons explica Salvador García, “a
partir d’un , (llenç de model de negoci), vam
mirar quins canals de venda podrien funcionar
i els vam testejar”. Van fer una llista de xarxes
socials, esdeveniments esportius, trucades telefòniques, comercial de carrer, partners... Tot i
que les xarxes socials no van funcionar inicialment, actualment comencen a donar els seus
fruits, igual que també ho ha fet el comercial
de carrer, que treballa amb contactes previs.
“De totes maneres —explica García—, no és
fàcil perquè la gent encara no ens coneix”.
El cofundador d’aquesta startup assegura que
no s’han gastat ni un euro en campanyes de
màrqueting, però sí han fet ús de Lead magnets (qualsevol tipus de contingut de valor que
s’entrega a l’usuari de forma gratuïta a canvi
de les seves dades de contacte). “Tenim una
calculadora de pulsacions. Amb tres dades,
donem a l’usuari una taula amb les diferents
franges de pulsacions en què està fent un treball diferenciat”, explica. Aquest Lead magnet

va funcionar prou bé i va aconseguir 160 registres nous.
En el cas de SomApprop, la comercialització
s’ha dut a terme amb el porta a porta. “Fins
ara ho hem fet nosaltres, programant reunions amb unions de botiguers i ajuntaments,
però la cosa no acabava de funcionar i anava
molt lenta. Poc a poc, però, el boca a boca
ens ha ajudat molt”, explica Joan Martínez. El
fet d’estar en un estadi molt inicial del negoci
fa que no hagin fet cap inversió en la part de
màrqueting: “És quelcom que tenim pendent i
que farem quan comencem a tenir beneficis”,
aclareix Martínez.
Les tres startups consultades compleixen
amb la majoria de característiques que se’ls hi
suposen a aquest tipus d’empreses emergents:
són companyies joves, creatives i emocionalment lligades als seus clients, estan formades
per treballadors joves, amb un ambient laboral
que mostra un elevat índex de motivació i satisfacció i amb una metodologia de treball basada en la prova-error, la qual cosa els permet
trobar solucions innovadores per a resoldre
qualsevol eventualitat. A més, parlem d’empreses escalables, amb un model de negoci que
permet créixer ràpidament sense augmentar
els costos de manera proporcional.
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d’aquell perfil d’usuari interessat en aquests
temes que a dia d’avui pot no tenir vehicle
elèctric però que, de ben segur, en tindrà en
un futur”.
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Director general de BASF Española i
màxim responsable de les activitats
del Grup BASF a la península ibèrica

La pandèmia ha provocat
que acceleréssim projectes
en vendes, l’entrada a
l’e-commerce i noves
línies de negoci

Tarragona Empresarial Secció

Carles
Navarro

Tarragona Empresarial protagonista

Jordi Salvat

C

arles Navarro va complir el mes de març passat cinc anys com
a màxim responsable de BASF a la península ibèrica. Aquesta
és la darrera etapa fins ara d’aquest barceloní que va arribar a la
multinacional alemanya el 1989, recent llicenciat en Enginyeria
Química per l'Institut Químic de Sarrià (IQS), i ha assumit des de
llavors diverses responsabilitats, incloses a l’estranger, concretament
a Turquia i el Canadà. Afronta el panorama post-Covid-19 amb
optimisme i conscient que el gran repte de la companyia i del sector
químic -del qual ell n’és el màxim responsable a l’Estat des de 2018
com a president de la patronal Feique- és la descarbonització, amb
l’ambiciós objectiu que les emissions de CO2 el 2050 a BASF siguin
zero. En aquesta entrevista analitza present
i futur d’una de les principals companyies
químiques del polígon tarragoní i també a
tot el món.

Com ha sortit BASF de la Covid-19?

Altres segments de la companyia han degut

Hem sortit bé, però evidentment, amb

compensar, almenys en part, aquesta baixada

vendes més baixes. Dic bé perquè hem

de l’automoció.

aconseguit el nostre primer objectiu,

En part, sí. La baixada de l’automoció ha estat molt

que és protegir la salut i la seguretat

important. Tenim una fàbrica de pintures a Guadalajara,

dels nostres empleats i contractistes

que treballa just in time i que subministra dia a dia a mol-

i de les comunitats on estem. També

tes plantes del país. D’un dia per l’altra van parar aques-

hem ajudat els nostres clients a superar

tes plantes i vam haver de deixar de fabricar. Tota aque-

aquesta situació. De tot això, se’n deriva

lla planta va entrar en ERTO des del mes de març fins

un decreixement de les vendes que és

desembre i això és difícil de compensar, però hi ha certs

significatiu: un 15% respecte el 2019.

segments, on hem hagut d’incrementar producció, per-

Però no deixa de ser una conseqüèn-

què els nostres clients ens han demandat més productes

cia de què clients nostres en alguns

per fer detergents, desinfectants, biocides que han estat

segments han rebaixat la seva pro-

necessaris per combatre la pandèmia. Aquí hem hagut

ducció. És el cas de l’automoció, amb
un descens del 20% a nivell mundial i
a l’estat. Aquest sector ha parat i hem
acusat aquest cop, però han tornat a
la producció i nosaltres ens hem refet.
Valorem positivament com nosaltres i
el sector químic hem superat el 2020 i
som optimistes de cara al 2021.
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Valorem positivament
com BASF i el sector
químic hem superat el
2020 i som optimistes
de cara al 2021
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de fer un esforç de volums. Ha estat
complicat, ja que teníem els equips en
restriccions de torns o en quarantena.
També en productes agroquímics hem
tingut més vendes.
En aquesta divisió de productes per
combatre la Covid-19 han ajudat hospitals i entitats del tercer sector.
Evidentment. Una part de la producció
que hem fet aquests mesos ha
estat hidrogel, un producte que no
fabricàvem. Ho hem fet de forma
excepcional a la nostra fàbrica de la
Zona Franca de Barcelona 65.000 tones
i les hem donat íntegrament al sistema
de salut des dels centres de producció
que tenim repartits per l’Estat espanyol.
I això ho continuarem fent mentre sigui
necessari per combatre la pandèmia.
També hem fet donacions de peces
per a respiradors amb la tècnica de
la impressió 3D a l’Hospital Parc Taulí
de Sabadell. També hem col·laborat
amb menjadors socials per fer palès el
compromís amb la comunitat de la qual
formem part.
Ha parlat abans d’optimisme de cara
al 2021. Què el fa sentir optimista de
cara als propers mesos?
Sobretot que els nostres clients han
recuperat la seva activitat. La química

Xifres
BASF a Espanya

és una indústria de demanda derivada i
això vol dir que, quan els nostres clients
treballen, nosaltres també treballem.
Aquesta recuperació d’activitat s’ha
traduït en un increment de vendes
aquest trimestre, que és comparable
al descens que vam tenir l’any passat.
Estem en increments de dues xifres,
que si continuen ens permetran
recuperar tot el que s’ha perdut durant
el 2020.

Any fundació
a Espanya:
1969

Vendes
2020
1.078 Milions d'euros

Núm de
col·laboradors:
2.300

Inversió confirmada i
ejecutada en 2020
56 milions d'euros

Centres de
producció:
15

Previsió d'inversió
confirmada en 2021
60 milions d'euros
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Parlem d’inversions per aquest any.
El centre de la Canonja concentrarà
una gran part d’aquestes inversions.
Venim invertint un 50% del volum
d’inversió que fem a l’Estat espanyol a
la fàbrica de La Canonja i aquest any no
serà menys. Les inversions que tenim
planificades per al 2021 són les més
altes que hem fet els últims deu anys.
I això després d’un any complicat com
el de la pandèmia. Per tant, és una
demostració del compromís que sentim
amb el territori i en seguir millorant les
nostres instal·lacions per a prepararnos per a noves inversions. I, en el cas
de La Canonja, una part va a mesures
que són recurrents, de manteniment
de les instal·lacions i millora de la
seguretat i increment de capacitat,
i una part significativa d’aquests 30
milions va a un increment de capacitat
de la planta de propilè. Hi destinarem
12 milions d’euros.

El 2021 invertirem
30 milions a La
Canonja, 12 dels quals
per incrementar de
capacitat de la
planta de propilè
Recentment va anunciar que el
centre de producció de La Canonja
es convertirà en el primer complex
químic de l’Estat en disposar d’una
xarxa privada de 5G. En què es traduirà a nivell pràctic?
Ens dotem d’una eina que té la capacitat
de canviar la indústria química com un
mitjó, perquè ens posa en disposició de
fer servir tecnologia de processament
de big data i d’intel·ligència artificial que
no seria possible sense tenir les dades
que ens aporta la tecnologia 5G. Ara ja
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Detergents, cosmètics
o fungicides, alguns
dels principals productes que s’elaboren
a Tarragona
Les plantes de producció del centre de Tarragona
proveeixen a indústries que fabriquen productes
finals que utilitzem en el nostre dia a dia com,
per exemple, detergents, cosmètics, plàstics
o fungicides.
En aquests moments, hi ha 5 plantes operatives
a Tarragona: La Planta de deshidrogenació
de propà, la Planta de dispersions i solucions
polimèriques, la Planta de Formulació, la Planta
de kresoxim-metil i la Planta de Resines
de polièster.
La planta de deshidrogenació de propà té com
a objectiu la producció de propilè mitjançant
la deshidrogenació catalítica de propà. Aquest
propilè s'utilitza per a la fabricació de components
plàstics com envasos per a aliments, teixits,
equips de laboratori, entre altres aplicacions.
La Planta de dispersions i solucions polimèriques
elabora, d'una banda, les dispersions que són
polímers en emulsió fabricats a partir de mescles
de monòmers amb múltiples aplicacions en
diferents sectors industrials (adhesius, pintures,
construccions, tèxtil, entre altres). I per l'altre
costat, les solucions polimèriques que també
són materials polimèrics però, a diferència de les
dispersions, el polímer és soluble en el dissolvent
emprat. Les seves principals aplicacions es
troben en el sector cosmètic i de detergents.
A la planta de formulació de Tarragona es
produeixen fungicides. La majoria de les més
de 50 formulacions diferents fabricades en
aquesta factoria s'utilitzen majoritàriament
per a la protecció de cultius com cereals i
hortofructícoles. Precisament, a la Planta de
kresoxim-metil s'elabora aquest principci actiu
que dona nom a la fàbrica i que s'utilitza per a
produir fungicides.
Per acabar, a la Planta de Resines de polièster
es fabrica aquest tipus de polímer anomenat
termoestable.
El
producte
final
acaba
convertint-se en un material sòlid i resistent
que no es fon amb la calor. Molts productes
d'ús quotidià contenen aquestes resines; es pot
trobar, per exemple, en fogons, materials per a
la construcció, productes per a la indústria naval
i automòbils.

De cara al 2030 ja volen reduir un 25% les

treballant amb un partner tecnològic,

emissions de CO2.

l’empresa Cellnex, i estem estudiant els

És molt ambiciós aquest objectiu perquè suposa reduir la

casos d’ús, és a dir aquelles aplicacions
amb les que podem extreure el
potencial d’aquesta solució. Poden
ser molt variades. De fet, encara no
sabem ni el que podrem fer amb això.
Tenim idees ja del que podem fer i es
començaran a posar en pràctica ja en
aquest any 2021.
Parlem del compromís amb el medi
ambient i la sostenibilitat. L’objectiu
de zero emissions netes de CO2 a nivell mundial per 2050 és un objectiu
ambiciós.

xifra d’emissions de 2018, que van ser 22 milions de tones,
a 16 milions. I això en deu anys en què seguirem creixent
en volums a tot el mon i tenim prevista la construcció
d’un centre de producció integrat al sud de Xina que serà
enorme i quan es posi en marxa continuarà contribuint
amb un cert nivell d’emissions. Tot això s’ha de compensar.
I com ho aconseguiran?
Per una banda, seguint millorant els processos perquè
siguin més eficients. També comprant energia d’origen
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tenim les antenes instal·lades. Estem

renovable, verda. Hem de deixar de comprar energia
basada en gas o petroli. Farem projectes propis de
producció d’energia verda. Estem invertint en plantes

És un objectiu ambiciós, però va en
línia amb el que sabem que ha de
succeir a escala planetària: la indústria
ens hem de descarbonitzar per poder
complir amb l’Acord de París, que és
arribar al 2050 amb un augment de
la temperatura de dos graus i amb un
objectiu secundari de menys d’un grau
i mig. Si nó baixem les emissions de
CO2, no ho aconseguirem. La indústria
química té un paper doble. Per una
banda: ens hem descarbonitzar a

La xifra d’emissions
de CO2 el 2018 va ser
22 milions de tones i
el 2030 volem baixa
a 16 milions

nosaltres mateixos, fent que les nostres
fàbriques emetin cada cop menys CO2;
però per l’altra, ajudem d’una forma
totalment essencial i instrumental als
nostres clients a fer el mateix.
Què vol dir amb això?
Sense la química serà molt difícil que
els nostres clients es descarbonitzin de
forma efectiva. Pensem que la química
intervé en un 95% de les manufactures
de qualsevol tipus. Qualsevol procés de
fabricació d’aquest mon requereix de
química. Per tant, som actors essencials
en aquest procés. I això ho fem
aportant tecnologies i solucions que fan
que els nostres clients puguin fer els
seus productes amb menys emissions
de CO2.
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eòliques marines en aquest moment.

el passat que Tarragona ha anat rebent de forma recurrent

Hem de repensar els processos que

noves inversions i noves capacitats i, com estem preparats

tenim perquè generin menys CO2. Hi

amb la nostra infraestructura, amb l’accés al port, amb

ha deu productes o processos en la

la terminal intermodal, a noves inversions, pensem que

indústria química que generen el 70%

algunes de les que té planificades BASF per als propers

de les emissions totals i Ens estem en

anys acabaran a Tarragona.

aquests perquè ens permeten obtenir
guanys a curt termini més important.
Es tracta de deixar de fabricar d’una
manera que emet CO2 a una altra que
n’emet molt poc o gens. I a això estem
concentrant molts esforços.
D’aquests projectes en tenen algun
de previst al Camp de Tarragona?

Un dels hàndicaps que sempre avisen des de la indústria química tarragonina és l’elevat cost de l’energia. Hi
veuen sortida a aquesta situació?
Aquest continuarà sent un dels camps de batalla. El cost
se l’energia industrial en aquest país depèn dels costos
de generació i distribució, però també dels impostos, que
poden duplicar pràcticament el cost final de l’energia. I, per
tant, estem en situació de desavantatge respecte països

A Tarragona competim per tots els

contra els quals competim nosaltres. BASF competeix no

projectes que creiem que encaixen

només contra altres companyies, sinó les pròpies fàbriques

bé amb la nostra infraestructura i ho

que tenim en altres països, com Bèlgica, Alemanya,

discutim amb els nostres companys

Holanda... Són països on hi ha una situació més favorable i

d’Alemanya. És aviat, però som

el cost de l’energia continuarà sent durant bastant de temps

optimistes, perquè hem demostrat en

un dels factors que ens van en contra.

Marchamalo,
un centre
estratègic de
cara al futur
La planta que BASF té a la localitat de Marchamalo (Guadalajara) forma part de la divisió Coatings de la companyia, que és líder
mundial en desenvolupament, producció i
comercialització de producte innovadors i
sostenibles en l’àrea de recobriments per a
l’automòbil. Aquesta factoria, que compta
amb més de 600 empleats, ha rebut importants inversions els darrers anys i Navarro
la defineix com “un centre estratègic perquè fabrica amb totes les tecnologies possibles i en aquest moment està designat
com el centre de competència i excel·lència
i de producció única a tot Europa en base a
dissolvent.” La pintura per al sector de l’automoció es pot fer de dues maneres: amb
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base aigua i base dissolvent. I BASF hem
decidit que totes les pintures amb base
dissolvent d’Europa passin a fabricar-se
en els propers anys a Guadalajara.
Navarro apunta que aquest 2021 invertiran a Marchamalo una part important
els 60 milions destinats als centres de
producció de l’estat espanyol -el de
La Canonja és el que rebrà més inversió-, concretament en l’àrea d’aplicació
tècnica, en laboratoris que permeten
ajustar les fórmules per als clients que
tenim en el mercat o provar noves tecnologies o detectar si hi hagut un problema amb un client d’on ha vingut.

En canvi un dels factors a favor és tenir
una universitat com la Rovira i Virgili al
costat.
Aquest és un factor, l’accés al talent, que
sempre posem en els nostres projectes
d’inversió. El talent universitari i també
el de la FP, perquè no oblidem que els
llocs de treball que tenim a la fàbrica
de Tarragona són de qualificació de
formació professional. La URV és un
centre cabdal, junt amb l’ICIQ, que, a més,
lidera projectes tan important com la Vall
de l’Hidrogen i que és una font constant
d’aportació de col·laboració i aportació
de talent a les nostres empreses.

Durant la pandèmia,
la química ha
estat essencial per
mantenir en marxa
cadenes de valor,
com el packaging i
l’alimentació
Aquest mes de març ha complert cinc
anys com a director General de BASF
Española i màxim responsable de las
activitats del Grup en la península
ibèrica. Quin balanç en fa?
Personalment, en faig un balanç
extremadament positiu. Per mi és un
privilegi i un honor poder fer aquesta
feina. No diré que ha estat un somni
complert, perquè durant molts anys no
vaig pensar que tingués aquest opció
en cap moment, però les empreses com
BASF tenen aquests avantatges, que
donen moltes oportunitats en diferents
parts de la seva organització. He pogut fer
moltes coses. He anat un parell de cops
a treballar a l’estranger i ara estic molt
content de poder servir a casa meva.

Pas endavant
de l’estació
intermodal de
La Boella
Combi Terminal Catalunya (CTC) i el Port de Tarragona van signar el passat mes de març un
memoràndum d’entesa per a invertir i operar la
Terminal Intermodal de La Boella. L’acord estableix el ferm compromís amb la intermodalitat
i el transport de mercaderies per ferrocarril i
s’espera iniciar la seva activitat una vegada el
Corredor del Mediterrani arribi a Tarragona i
mogui un tràfic de fins a 118.000 UTI a l’any en
els primers 4 anys de funcionament
CTC és una joint venture entre les empreses
BASF, Contank, Hoyer, Schmidt, Pañalón i Kombiverkehr, que s’ha ampliat aquest any amb cinc
socis més. “Aquest acord el valorem d’una forma extremadament positiva. Evidentment hi
ha un factor que ens condiciona, que és l’arribada del tercer fil ferroviari, però ara ja és bastant
clar que arribarà cap al 2023”, afirma Navarro,
que afegeix: “Quan això succeeixi estarem preparats per tenir una terminal intermodal molt
moderna i eficient per començar a operar amb
aquest ample europeu des del port de Tarragona, que és una infraestructura bàsica del territori i que ha acollit aquest projecte d’una forma
excel·lent.”
Navarro destaca que la terminal permetrà
aconseguir sinèrgies amb els altres vuit socis
de Combi Terminal Catalunya i reduir-ne la inversió però millorar-ne l’efectivitat per les dues
bandes. “És un win-win per totes bandes, que
sobretot es veurà en el fet que, a partir de llavors, podrem transportar d’una forma més segura, més eficient i més sostenible productes
que ara han d’anar per carretera”, conclou.
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Mig segle
de BASF a
Tarragona
L’any 1969, el mateix en què l’ésser
humà va aconseguir posar els peus a la
lluna per primera vegada, va ser el moment en el qual es va produir l’arribada
de la multinacional alemanya BASF a
Tarragona. El primer pas d’una expansió que ha fet que el centre ubicat a la
Canonja sigui un dels més importants
de l’arc mediterrani.
Són ja més de trenta anys a BASF.
Aquest any en faré 32. És la meva única empresa
podem dir. És una cosa que avui en dia no
succeeix tant, però que en el meu cas ha estat
una font de contínues satisfaccions. En el moment
que l’empresa m’ha ofert una oportunitat l’he
pogut aprofitar i he anat evolucionant a nivell
professional i com a persona.
Com ha canviat la companyia en aquestes tres
dècades?
Ha canviat moltíssim. La companyia on vaig entrar
com a recent llicenciat de l’IQS no té res a veure
amb la companyia que som ara, que és molt
millor, molt més adaptada al món d’avui dia, molt
més sostenible, més segura, més humana, molt
més atenta als seus grups d’interès, empleats,
subministradors, a les comunitats. I molt més
compromesa amb el futur. Tenim un propòsit
molt clar, que és crear química per un futur

Les xifres que envolten la planta tarragonina certifiquen aquesta realitat. Més de 700 treballadors al centre
de producció, en una àrea de més de
100 hectàrees, alberga quatre plantes
de producció operades per BASF, una
joint venture amb SONATRACH i cinc
plantes d'empreses terceres. El centre
disposa, addicionalment, d'un parc de
tancs i d'un amarratge al port de Tarragona.
BASF Tarragona s'ha convertit, des de
la seva inauguració, en el centre de
BASF més gran al sud d'Europa i el primer a nivell de l’estat on comparteix
espai amb 14 instal·lacions més de la
multinacional alemanya ubicades a:
Barcelona, Cabanillas, Canovelles, Castellbisbal, Guadalajara, l’Hospitalet
de Llobregat, Madrid, Mejorada, Rubí,
Utrera, Zona Franca, Paterna, Almeria
i Cartagena.

sostenible, i és un propòsit que es veu en el dia a
dia de l’empresa, dirigeix la nostra activitat d’una
forma clara. M’identifico totalment amb aquest
propòsit i és una situació que no teníem fa trenta
anys. La química de llavors era més rudimentària
i ha evolucionat d’una forma molt positiva.
Actualment afronta el segon mandat com a
resident de la Federació Empresarial de la
Industria Química Espanyola (Feique), que li
dona una visió més global. Quina és la situació
del sector químic a l’estat?
El sector químic és una d’aquestes històries
d’èxit que tenim. Fins a l’arribada del Covid-19, en
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alguns mitjans s’ha presentat la dècada anterior
com la dècada prodigiosa de la química. És un
sector que va fer front a la crisi econòmica de
2008 d’una forma brillant. La facturació va baixar
el 2009, però des de llavors ha seguit pujant, fins
a un 30%. I l’exportació, un 50%. Això és perquè
les empreses han après a competir en mercats
exteriors i s’han reinventat i han seguit invertint,
tot i la dificultat dels mercats, per a convertir-se
en el que és avui: el segon sector exportador de
l’economia espanyola, el sector que més inverteix
en I+D+I i que ocupa un 22% de tot el personal
investigador de l’Estat espanyol i un sector que
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aporta solucions, com ho hem vist
durant la pandèmia, que ha estat
essencial per mantenir en marxa
cadenes de valor, com el packaging
i l’alimentació, però també tota la
producció d’EPIs, de mascaretes,
de material quirúrgic de plàstics
d’un sol ús que van al tractament
de persones que estan a l’hospital.
Acabem fent una mirada al
futur de la indústria química a
Tarragona. Com veu l’horitzó
del sector en aquest horitzó
2050 que parlàvem abans.
Tarragona té una història brillant
de desenvolupament de la química
en els últims cinquanta anys i, a
més, de convivència amb tot els
actors del territori. Ara, tota la
indústria química en el mon està
en un procés de transformació i
a Tarragona en som conscients i
estem posant les bases perquè

Perfil
Edat
57

es pugui dur a terme amb èxit.

Professió

Hi ha una sensació que hem de

Director general de BASF
Española i màxim responsable de
les activitats
del Grup BASF a la península
ibèrica.

col·laborar entre tots. La URV està
liderant aquest projecte de la Vall
de l’Hidrogen de la Catalunya Sud
i està posant els elements perquè
tots ens posem a treballar en
aquesta substitució de processos
que produeixen combustibles
fòssils per altres més moderns
que ens posaran en aquesta nova
química que hauria de tenir ja una
certa realitat configurada el 2030

Aficions
El cinema, caminar, viatjar i
estar amb la família.

Trets distintius del
seu caràcter
Proper, receptiu, empàtic però
disciplinat i meticulós. I aprendre
contínuament.

i que és el futur de Tarragona. Ens
hem de reconvertir per seguir sent
competitius i Tarragona ho pot
fer, perquè té tots els elements
per seguir competint i completar
aquest procés de transformació
d’una forma exitosa. Però caldrà
posar-s’hi tots junts i invertir el
necessari, que seran molts diners.
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El Port redobla
su apuesta por
el ferrocarril
V. T.

El Port de Tarragona ha decidido apostar
de una manera sostenida y creciente
por la logística del ferrocarril. Parte
importante del potencial de crecimiento
del enclave va a pivotar alrededor de esta
modalidad de transporte. Son varias las
iniciativas en proceso, con importantes
volúmenes de inversión. Una vez en
marcha todas ellas, la infraestructura
puede reforzar notablemente su posición
como uno de los referentes logísticos del
sistema portuario estatal.
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En el ámbito portuario, la apuesta por el transporte intermodal pasa por realizar actuaciones de
mejora de la conectividad terrestre de los enclaves, una cuestión que se está llevando a cabo
desde Puertos del Estado, con un montante
anunciado de 809 millones de euros hasta 2024,
entre fondos propios y el Fondo Financiero de
Accesibilidad Terrestre Portuaria. Para el presidente de Puertos, Francisco Toledo, “acercarse a
la cuota europea del 17% de transporte ferroviario de mercancías mejorará mucho la competitividad de nuestro sector productivo”.
El Port de Tarragona, en esta carrera que han
emprendido también otros puertos, está muy
bien posicionado. Hace tiempo que vienen haciéndose los deberes. En su Plan de Empresa 20202024, refleja la importante apuesta estratégica
por la intermodalidad del enclave tarraconense,
una cuestión que su presidente Josep Cruset,
considera “determinante para el crecimiento de la
infraestructura en los próximos años”. Las inversiones que el puerto ha iniciado en este sentido
para los próximos 2 o 3 años superan los 40
millones de euros. La coincidencia en el tiempo de
varios proyectos del enclave portuario ayudarán

a Tarragona a multiplicar los volúmenes ferroportuarios: la Terminal Intermodal de Guadalajara,
la Zona de Actividades Logísticas, la llegada del
Corredor del Mediterráneo y el refuerzo inversor privado, en acuerdo con el Port, de Combi
Terminal Catalonia para operar la Terminal Intermodal de La Boella.

Terminal Intermodal de Guadalajara
Si desgranamos los proyectos, destaca la construcción de la Terminal Intermodal de Guadalajara, ubicada en el complejo logístico de Puerta
Centro, la más importante plataforma logística y
de servicios de la Península Ibérica, situada en el
área de influencia de Madrid, entre Guadalajara
y Marchamalo, en el corazón del Corredor del
Henares, el de mayor tráfico de mercancías de la
periferia al centro de la Península.
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La potenciación del transporte ferroviario como
eje vertebrador de las cadenas logísticas es uno
de los retos que se ha marcado el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su
Plan Mercancías 30. La intención es aumentar la
cuota del 4% actual hasta el 10% en el año 2030,
una cifra que aún estaría muy por debajo de la
media europea, un 17%. En el punto de mira, la
consecución de los objetivos de descarbonización
y sostenibilidad del transporte.

Según se apunta desde la Autoridad Portuaria
de Tarragona, en pocas semanas se iniciarán los
trabajos de la primera fase en las casi 18 hectáreas adquiridas, donde se invertirán 4’7 millones
de euros para el movimiento de tierras de zonas
de conexión ferroviaria y adecuación de parcela
intermodal. Mientras, la empresa Ingemed ha
sido elegida por la APT para realizar la asistencia
técnica para la redacción del proyecto constructivo completo, un trabajo que deberá estar concluido en el pazo de seis meses.
De rango supra regional e internacional, la nueva terminal tendrá capacidad para canalizar los
principales flujos nacionales, europeos e internacionales de mercancías tanto contenerizadas
como breakbulk con origen y/o destino Madrid y
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su corona metropolitana, que incluye ciudades
como Guadalajara, Toledo, Segovia y Ávila. Al
mismo tiempo, conformará uno de los principales
centros de distribución regional metropolitano
del Corredor del Henares.
Esta nueva infraestructura se complementará
con la Terminal Intermodal de La Boella, que será
optimizada y operada en un futuro próximo por
la joint venture Combi Terminal Catalonia (CTC),
liderada por BASF Española, después de que el
Port de Tarragona y CTC llegaran a un acuerdo
hace poco más de dos meses. Previamente a este
acuerdo, el presidente del enclave tarraconense,
Josep Maria Cruset, ya había hecho público que
se está trabajando en la ampliación de esta terminal, que actualmente cuenta con 8 vías operativas
de 750m, 5 de las cuales con ancho mixto, a las
que se sumarán 2 vías más.

La futura terminal de CTC sextuplicará el
tráfico de La Boella
CTC ya ha anunciado una inversión de más de 20
millones de euros para las obras de adecuación
de la terminal. Según las previsiones de la joint
venture, se calcula un movimiento de 480 UTI
diarias en la terminal, lo que supone casi 120.000
UTI al año. Ocho trenes diarios de entrada y
ocho más de salida, cinco con destinos
europeos y tres peninsulares, transportarán este volumen, que
supone multiplicar por seis
el volumen actual que

se mueve en La Boella. Además del tráfico aportado por los nueve socios de CTC (BASF Espanyola,
Contack, Hoyer, Schmidt, Pañalón, Kombiverkehr, Suardiaz, Salvat y Primafrío), esta plataforma estará abierta a todas las empresas del
territorio. Para el General Manager de CTC,
Antoni Torà, “la apuesta por la intermodalidad
que está llevando a cabo el Port de Tarragona es
una apuesta de futuro dirigida a la consecución
de una mayor competitividad, además de una
mayor sostenibilidad en el transporte de mercancías”. El calendario planteado por CTC señala el
inicio de los trabajos de adecuación de la terminal
para la segunda mitad de 2022, unas obras que
tendrán una duración de dos años, para terminar
coincidiendo con la llegada del Corredor del Mediterráneo a Tarragona.
Este acuerdo entre CTC y el Port fue citado en la
recientemente celebrada feria Transport Logistic
de Munich como uno de los proyectos clave para
empresas del sector y uno de los socios de la joint
venture, concretamente la alemana Kombiverkehr, destacó Tarragona como uno de los desarrollos clave en su expansión hacia otros países. Se
trata de un operador intermodal europeo que
opera una flota de trenes que une 30 países.
El tercer proyecto que está desarrollando el enclave portuario en el ámbito de la intermodalidad
es la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), más
de un millón de metros cuadrados cercanos a la
terminal de La Boella, “un espacio logístico que
contará con presencia del tren de forma vertebral hasta el interior, a pie de las mismas naves o
incluso pudiendo entrar en ellas”, según apunta el
presidente del enclave, Josep Maria Cruset. Este
proyecto supondrá un crecimiento del 20,42% del
espacio para actividades logísticas en el enclave
tarraconense y un aumento de los tráficos marítimos que la APT calcula de entre 2,7 y 4,6
millones de toneladas anuales.
La ZAL está pensada para actividades vinculadas al tráfico
marítimo y a productos con
valor añadido, como manipulados, post industriales y
pre comerciales o servicios
como embalaje, etiquetaje o
paletización de cargas, entre
otros. El diseño de la nueva
ZAL contempla también la conversión a un centro de transferencia de carga de mercancías,
cross docking, que aportará
valor añadido a los tráficos gracias a su situación estratégica,
con conexiones que mejorarán los
servicios actuales. Estará conectada con el puerto seco de Guadalajara a
través de la Terminal Intermodal de La Boella y
supone una oportunidad de agilizar las operacio-
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Además de estos proyectos que verán la luz en
un período relativamente corto de tiempo, los
avances del Port de Tarragona en el ámbito del
ferrocarril ya son patentes, como demuestra la
próxima incorporación de tres servicios ferroviarios para la línea ro-ro que Tarragona abrió este
año con Turquía operada por el Grupo Ekol. La
puesta en marcha de las tres rutas unirá el centro
de la Península con Amberes (Bélgica) y Ludwigshafen (Alemania).

Apuesta por el transporte ferroviario de
agroalimentarios
Además de la potenciación del transporte ferroviario de mercancías en general, a un nivel
más específico, el Port trabaja para conseguir
una mayor cuota ferroviaria en el transporte de
productos agroalimentarios, un tráfico que el
enclave lidera en el Mediterráneo. Hace años que
se estudia la posibilidad de ubicar un puerto seco
que permita una mejor circulación hacia el interior de los tráficos de agroalimentario. Después
de barajar varias opciones en el resto de Catalunya y Aragón, se ha decidido finalmente entrar en
el accionariado de la TIM de Monzón. La idea es
la de utilizar este puerto seco con capacidad para
200.000 toneladas, al que llegarían los graneles en tren y, desde allí, distribuir la mercancía,
evitando así el gran número de camiones que
circulan en el Port, lo que implica más tiempo y
más coste. El enclave se beneficiaría de la liberalización de espacio, de una mejor y mayor entrega,
la reducción de costes para los operadores y una
evidente mejora medioambiental.

Esta apuesta se materializa también en la ampliación del servicio de transporte ferroviario de
cereales hacia Aragón que el enclave llevó a cabo
en abril del año pasado, aumentando de 3 a 5
trenes la frecuencia semanal de este servicio. Esta
operativa con destino a Zuera, en la provincia de
Zaragoza, supone el movimiento de 4.550 toneladas de cereales y sus derivados cada semana.
Las importantes inversiones que se están desarrollando en el enclave portuario sumadas a la
coordinación ferroportuaria que se está trabajando “abre una ventana de oportunidades enormes
para el Port de Tarragona, para el territorio y para
el país para impulsar el transporte multimodal
y liderar la recuperación económica del sur de
Catalunya”, según palabras de Cruset.
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nes dentro del hinterland del puerto tanto para
tráficos ya existentes como nuevos. Actualmente,
los accesos a la ZAL están pendientes de licitación. Se calcula que podrán estar licitados este
verano para empezar las obras en el segundo
semestre del año.

CTC ya ha anunciado una
inversión de más de 20
millones de euros para
las obras de adecuación
de la terminal. Según las
previsiones de la joint
venture, se calcula un
movimiento de 480 UTI
diarias en la terminal, lo
que supone casi 120.000
UTI al año.

20 anys
compromesos
amb Tarragona
www.euroenergo.com
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«Es vital tener una
frecuencia de 8 trenes
diarios de entrada y
salida para que la futura
terminal de CTC
resulte competitiva»
Antoni Torà

General Manager de Combi Terminal Catalonia
V. T.

Hace poco más de dos meses, Combi Terminal Catalonia (CTC) y el Port de
Tarragona llegaban a un acuerdo para que la joint venture formada por BASF,
Contack, Hoyer, Schmidt, Pañalón, Kombiverkehr, Suardiaz, Salvat y Primafrío
optimice y opere la terminal intermodal de La Boella como concesionaria. El
objetivo de ambas partes es promover de manera conjunta la competitividad
logística del territorio aprovechando las sinergias que se generan entre el enclave
portuario y la industria del Camp de Tarragona.
Actualmente son 9 los socios de CTC. ¿Hay previsión
de incluir algún socio?
No, no hay previsión de incorporar nuevos socios, al
menos a corto plazo. Lo que sí está claro es que, si recibimos alguna petición interesante, la estudiaremos,
pero los socios que formamos actualmente la joint
venture somos lo suficientemente capaces de llevar a
cabo este proyecto.
Combi Terminal Catalonia se constituyó como joint
venture en 2014, pero la idea de construir una terminal intermodal en Tarragona se planteó mucho
antes.
Sí, todo esto empezó en el año 2010, cuando dos empresas vinieron a BASF para hacernos una propuesta
porque sabían que ofrecíamos terrenos para compañías terceras. Querían construir una terminal intermodal, mucho más pequeña de lo que acabará siendo la de CTC. Desde BASF consideramos que era un
proyecto interesante y decidimos asociarnos con ellas
para desarrollarlo. Desde entonces se han producido
muchos cambios, algunos socios se han ido y otros se
han incorporado.
¿Cuándo y por qué se optó por optimizar y operar la
terminal intermodal de La Boella en lugar de construir una terminal en el Site de BASF en La Canonja
como se había previsto inicialmente?
Fué el año pasado, en 2020. Nosotros estábamos
dispuestos a construir la terminal en el Site de BASF,

26

lo teníamos casi todo a punto: teníamos la ingeniería, habíamos pedido las licencias y estábamos
esperando a que llegara el famoso tercer hilo de
ancho europeo porque es algo indispensable para
este proyecto.
Sin embargo, el Port de Tarragona nos hizo la
propuesta de entrar como concesionarios en
la terminal de La Boella en lugar de construir
la nuestra. Cabe decir que no era la primera
vez que el puerto nos ofrecía esta posibilidad
pero esta vez las condiciones eran más beneficiosas para nosotros y decidimos aceptar la
propuesta.
La previsión que tienen para la nueva terminal es de un movimiento de 480 UTI diarias,
es decir, casi 120.000 UTI al año.
Sí, según nuestro plan de negocio, calculamos
que, cuando la terminal opere a pleno rendimiento, en el año 4 desde su entrada en funcionamiento, podremos llegar a este volumen
de 120.000 UTI al año. Los tres primeros años
tendremos una rampa y el cuarto es cuando
prevemos estar al 100% de ocupación.
De estos 8 trenes diarios, 5 se dirigirán a destinos europeos y 5 a destinos ibéricos.
Los trenes de Ludwigshafen y Amberes los
tenemos cerrados porque son fábricas de BASF
y ambas tienen terminales muy grandes. La de

Estos también están por definir, aún no sabemos la terminal concreta de origen y destino pero tenemos claro
que un tren tiene que ir a la zona centro, Madrid, lo que
conocemos como el Corredor del Henares, porque allí
hay un gran volumen. Un segundo tren iría a la zona de
Lisboa y su área de influencia y el tercero a la zona de
Sevilla y Huelva.
Aunque sean 9 los socios de CTC, la futura terminal
no será de uso exclusivo para ellos, sino que está
abierta a las empresas del territorio.
Exacto. Será una terminal abierta a mercancías de
cualquier empresa. Los socios aportarán volumen
pero solo llenarán un porcentaje de la ocupación total.
Tenemos claro que solo con los socios no llegaríamos
a llenar la terminal. Por eso la idea siempre ha sido la
misma: una terminal abierta. Para que sea competitiva,
la terminal no puede estar lejos de las empresas que
operen en ella.
En España tenemos la costumbre de cargar trenes para
una única empresa. Sin embargo, en Europa lo más
habitual son los trenes multicliente y multiproducto.
En la terminal de Ludwigshafen, por ejemplo, cuando
llega un tren de contenedores, cada uno de ellos lleva
una mercancía diferente. Esta es la idea que queremos
implantar aquí.
Los tráficos que genere la futura ZAL del Port de
Tarragona, los del puerto seco de Guadalajara-Marchamalo, los contenedores de la terminal de DP
World, la recién estrenada línea ro-ro con Turquía…
Todo esto también creará sinergias con la nueva
terminal de CTC.
Sí, exacto. Todos estos proyectos nos beneficiarán mucho y ayudarán a conseguir que la terminal se convierta
en un hub muy importante.

Según el calendario previsto, las obras empezarán a
mediados de 2022 para tener la terminal operativa a
finales de 2023, coincidiendo con la llegada del Corredor
del Mediterráneo a Tarragona.
Empezar las obras a mediados de 2022 es realista-optimista, es posible, pero mejor decir que será la segunda
mitad de 2022, puede ser en junio, en octubre… No
queremos dar unos plazos tan ajustados cuando Adif
está diciendo que el ancho de vía europeo llegará en
2023. Nuestros cálculos están hechos de la siguiente
manera: miramos cuándo creemos que estará operativo el Corredor del Mediterráneo y tiramos dos
años para atrás, que es lo que durarán las obras. El
Gobierno dice que el tercer hilo estará listo en 2023,
supongamos que en el mes de diciembre. Una vez terminadas las obras del corredor, la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria tiene que homologarlo, lo que
supone medio año más. Suponemos entonces que el
ancho europeo estará operativo a mediados de 2024.
Si tiramos dos años para atrás, tenemos mediados del
2022, cuando hemos dicho que empezarán las obras.
Eso sí, cada vez que se anuncia un mes de retraso en el
corredor, nosotros retrasamos un mes las obras.
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Ludwigshafen es la segunda más grande de Europa, mueve más de 300.000 UTI, es decir, casi
el triple de lo que se moverá en la futura terminal de CTC. Los otros tres destinos aún no están
concretados. Hablamos del centro de Europa
e Italia, que también es un mercado muy importante. Podría ser que se dirigieran a alguna
otra terminal alemana, pero aún tenemos que
acabar de concretarlo.
En referencia a los trenes con destinos dentro de la
Península Ibérica, se habló de Madrid, Lisboa y sur
de España. ¿Puede concretar más?

Estos trabajos tienen un presupuesto que supera
los 20 millones de euros. ¿Nos puede dar detalles?
Actualmente, la terminal de la Boella no dispone de todas las instalaciones necesarias para ser una terminal
competitiva en el mercado, básicamente dispone de
una plancha de hormigón, vías de operación y maniobra y conexión electrificada a la red de ferrocarril. Una
terminal competitiva como la que quiere CTC tiene que
disponer además de grúas pórtico, sistema de software de gestión de las unidades de carga, edificio para
hacer el check-in, almacenamiento de productos ADR,
sistema de calentamiento/enfriamiento de contenedores… Todos estos requisitos hacen que la inversión
supere los 20 millones de euros.
El proyecto de la futura terminal de CTC contribuirá
también a la reducción de la huella de carbono.
Este es otro de los aspectos positivos, el de la sostenibilidad. Los trenes generan entre el 30 y el 40% menos
de emisiones de CO2 que los camiones. De hecho, para
producto paletizado, cada tren que opere en la terminal tendrá una huella de tan solo 50 gramos de CO2
por tonelada y kilómetro, una cifra que es menos de
dos tercios de lo que genera un camión (80 gramos por
tonelada y kilómetro).
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Mi
mayor
error

Antoni
Pont
Amenós
BORGES

Intentamos
incorporar
a la cuarta
generación
en la empresa,
pero no
funcionó

J.A. Domènech
Alba Mariné

Si alguien no puede faltar en estos
retratos que venimos haciendo de
empresarios que marcaron época
es, sin duda, Antoni Pont Amenós
(87). Indisoluble su imagen a la de
Borges, la empresa familiar de la
que hoy es presidente de honor.
Y, también, a muy diversas iniciativas empresariales y sociales, que
fundó y dinamizó, como veremos.

A

ntoni Pont, junto a sus hermanos Ramon
y Josep y su primo Antoni Pont Grau, son
los responsables, en colaboración con los diversos
equipos que han capitaneado, de haber conseguido
una marca global, la mayor multinacional con origen
en Reus.
Aunque la empresa familiar cuenta con 125 años de
existencia, con la incorporación de los miembros de
la tercera generación, se inicia el gran despegue. El
primer paso tiene fecha: 4 de octubre del 1957. Como
suele decir nuestro protagonista, “el mismo día en
que los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik,
mis padres me pusieron en órbita en Reus”. Nacido
en Tárrega, donde la familia ya llevaba dos generaciones dedicada a diversos negocios en el sector
agroalimentario, Pont llega a Reus con 23 años. La
relación de Pont con Reus era familiar, puesto que
sus abuelos maternos eran reusenses, y también
empresarial, al tener actividad comercial con los
exportadores locales a los que la familia Pont vendía
aceite y frutos secos.
Finalizados los estudios mercantiles en Barcelona, el
padre de Antoni, Josep Pont Creus, decide enviar a
su hijo a Reus. “Tuvimos la oportunidad de adquirir
por 200.000 pesetas una ficha de exportador. Mi padre me dijo que, si me espabilaba y durante dos años
no perdíamos dinero, continuaríamos con el negocio.
Y es así como, desde Reus, iniciamos la exportación
sobre todo de aceite de oliva a granel, y también,
posteriormente, de almendras y avellanas”.
No era un negocio fácil. En la capital del Baix Camp
existían en aquellos años 27 empresas con licencia
para exportar aceites y frutos secos; prácticamente,
las más significativas que había por entonces en
España. Pero en el ADN familiar de los Pont se había
instalado la idea de su padre y de su tío Ramon: ”Hacer grande la casa”.
El segundo paso empresarial fue crear una línea de
productos dirigidos al consumidor final. Así, en 1964
nace la marca Borges, y tres años más tarde comienza en el mercado español la venta de la gama completa de frutos secos elaborados y envasados bajo el
nuevo logo. “No pudimos poner la marca Pont, que
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“Los únicos que no
fracasan son los que no
hacen nada. Lo importante
es la acción. No siempre
aciertas, claro, pero con
el fracaso aprendes a
mejorar; así aprendes la
lección”.

China y Singapur. Y en 2016 sale a Bolsa su unidad de
negocio de frutos secos.
Esta trayectoria empresarial de Borges International
Grup, en continuo crecimiento, ha vivido también
momentos muy difíciles. Sin duda, el peor de ellos
fue el incendio de su planta en Reus. 27 de marzo de
1996. “Era la época de la crisis de la avellana. En aquel
tiempo los agricultores no querían que se importara
este fruto seco. Había sindicalistas muy radicalizados
que enardecían a las masas para lograr notoriedad y
conseguir titulares en los periódicos. En fin, un clima
muy duro. Fue un día traumático. Yo estaba de viaje
junto a mi mujer. Me llamaron a las tres de la mañana;
la noticia recorrió toda España”.

ya tenía un registro previo, y apostamos por una de
seis letras, que era eufónica”. En la década de los sesenta Borges inicia también la importación de frutos
secos no producidos en España.

La planta quedó arrasada. Hubo que tomar una
decisión: marchar a otro lugar o reconstruir y ampliar.
Se optó por lo segundo. De esta historia se ha escrito
bastante y en algunos manuales figura como ejemplo
de cómo convertir una desgracia en una oportunidad.

En 1978 llega la primera campaña de publicidad de la
compañía. A su vez, se ponen en marcha las explotaciones agrícolas nacionales con la plantación de
nogales y pistacheros. La firma inicia su andadura en
Estados Unidos con la compra de fincas agrícolas. En
el 95 adquiere la compañía Giurlani Usa, un referente del sector, fundada en 1898 y propietaria de la
marca Star. La expansión internacional prosigue con
adquisiciones de empresas en Francia, Rusia e Italia;
la creación de filiales en Túnez, Egipto, Brasil e India,

“Tuvimos un apoyo enorme de nuestros colaboradores y de la sociedad civil. Afortunadamente teníamos
la planta muy bien asegurada, siguiendo la idea que
nos había inculcado nuestro padre, que un seguro
era una inversión, no un gasto. Nos pusimos manos a
la obra y la nueva planta fue inaugurada por el Príncipe Felipe el 16 de febrero de 1998”. Desde el punto
de vista personal, “el incendio fue muy doloroso para
mí. Tuve problemas del corazón y una miocardiopatía
con ingreso hospitalario”.
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Reestructuración de la empresa familiar
Otro momento de especial dificultad fue cuando
deciden reestructurar la empresa familiar, paso que
Antoni Pont califica de “traumático y doloroso”. La
tercera generación que Antoni Pont conforma junto
a sus dos hermanos y su primo Pont Grau afrontaba el paso más importante para el futuro de la
compañía familiar. Inicialmente, “pensamos que los
14 descendientes de la cuarta generación podrían
tener la oportunidad de un puesto de trabajo. Para
ello les asignamos un cometido concreto, según sus
posibilidades. Además, no reportarían a un familiar,
y su sueldo sería el del mercado. Teóricamente, este
diseño estaba muy bien”.
Así, “de los 14, ocho vinieron a la empresa. Pero la
cosa no funcionó. Surgieron problemas entre las
familias. Entonces tomamos la decisión de que no
podría trabajar ninguno de ellos en la empresa. Y
que profesionalizaríamos completamente la compañía. De manera que la familia estaría en el gobierno
de la empresa, pero la gestión quedaba en manos de
profesionales externos. Para mí, este era el camino
de la meritocracia y el crecimiento. La decisión fue
trascendental, pero a la vez dramática, porque algunos de ellos ya tenían un historial en la empresa, con
algún caso de éxito”. En el consejo de administración
se asientan hoy cuatro miembros de la familia pertenecientes a la cuarta generación, uno en representación de los intereses de cada rama familiar encabezada por los miembros de la tercera generación.
Pont se enorgullece del gran avance de la compañía.
“La primera generación hizo la primera peseta; la segunda, el primer millón, y la tercera, los primeros mil
millones”. El presidente de honor de la multinacional
no se esconde cuando se trata de relatar algunos
de los errores de la trayectoria empresarial, como el
mencionado intento de establecer un protocolo familiar. “Destacar un error es
difícil, le diría muchos.
En la vida, en muchas
ocasiones, actuamos bajo el método
de prueba /error.
Hay que atreverse. La fortaleza de
una empresa

es el talento: en mercados cada vez más maduros, el
hecho diferencial son las personas. Aunque aquí ya
sabemos que si se fracasa uno queda estigmatizado,
no como ocurre, por ejemplo, en EEUU. Siempre se
dice y es verdad”, lamenta.
“Mire, los únicos que no fracasan son los que no
hacen nada. Lo importante es la acción. No siempre
aciertas, claro, pero con el fracaso aprendes a mejorar; así aprendes la lección”.
Y subraya un error de estrategia. “Cuando iniciamos
la importación de frutos secos de América pensamos que sería una buena opción producirlos en
España. Así empezamos con las nueces, con un éxito
creciente, precisamente en un cultivo que se había
ido abandonando en nuestro país. Las ventajas
eran múltiples. Teníamos la cosecha un mes antes,
evitábamos gastos de transporte, aranceles, etc. Y así
comenzamos. Sin embargo, no era nada fácil: había

“La primera generación
hizo la primera peseta;
la segunda, el primer
millón, y la tercera, los
primeros mil millones”
que escoger las tierras, los árboles adecuados, entre
otras decisiones importantes. Empezamos bien, aunque cometimos el error de no darle continuidad a la
inversión. Descontinuamos la inversión durante unos
15 años. Teníamos que haber tenido más paciencia y
proseguir con la producción local de frutos secos. De
haberlo hecho así, hubiéramos tenido una revalorización espectacular de la inversión. Fue una pena”,
concluye. Sin embargo, en todo el mundo, Borges se
dirige a tener una extensión agrícola propia de cerca
de 3.500 hectáreas, un objetivo muy cercano.
Pont recuerda también otros ejemplos de errores,
significativamente el haber llegado tarde a China.
“Teníamos que haber ido antes”. Ahora, sin embargo,
Borges tiene allí bien consolidada su filial, “como en la
India, país en el que estamos apostando muy fuerte”.
La conexión de la empresa con organismos internacionales vinculados a su sector de actividad, llevó a
Pont a conseguir uno de los retos del que se siente
más orgullo, que Reus sea la sede permanente del
INC, el International Nut and Fruits Council, que
se ubica en el Mas Barrufet de Tecnoparc. EL INC
fue creado en París en 1983. Promueve y difunde
el conocimiento del sector de la fruta seca, desde
la producción y el consumo hasta la investigación
científica. Cuenta con representantes de 80 países
y en la sede trabajan 14 personas. “Es de las pocas
instituciones mundiales que tiene sede en Catalunya
y en España”, señala Pont.
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125 años
de la saga
Pont

De izquierda a derecha, Ramon Pont Amenós, Antoni
Pont Grau, Josep Pont Amenós y Antoni Pont Amenós

Actividad social
En paralelo a su vida en la empresa, Antoni Pont inició desde su
llegada a Reus una relación fructífera con la sociedad, un capítulo
cargado de iniciativas y continuidad. Se encontraba a gusto en un
clima que favorecía las iniciativas empresariales, y también aquellas en las que la sociedad local se representaba. “Reus imprime carácter. El sentido de reusenquismo es muy profundo. Decimos soy
de Reus, Reus. Hay un sustrato, había una inquietud, una fiebre.
Ocurre un poco como con las familias. Los hijos que lo tienen todo,
se duermen, y los que tienen que luchar son los que espabilan.
Con las ciudades, lo mismo. Este espíritu estaba en Reus”.
De esta inquietud, Pont funda y abandera entidades como la Jove
Cambra, creada hace 53 años; la Cofradía Gastronómica, con 34
años de antigüedad; Gresol de la Catalunya Nova, y sus premios
Gaudí, fundado en 1993; el Rotary Club de Reus… En el plano profesional local dirige durante una década ExproReus, a la que imprime una dinámica de actividades que trasciende el ámbito provincial; cofunda el Golf Aigüesverds, entre otras iniciativas. “Para que
funcionen estos proyectos tienes que dedicarte y hacerlo a gusto.
Yo tenía un gran equipo de colaboradores en estas entidades; si
no, hubiera sido imposible. Y, por otra parte, aprendí que no se trata de predicar, tener solo ideas, lo importante, como en el mundo
empresarial, es actuar. Esta es la diferencia que marca a la gente”.
Seguramente, los premios Gaudí de Gresol son la iniciativa de más
calado que Pont ha impulsado socialmente. Son innumerables
los personajes premiados en diversos campos de actividad: Juan
Antonio Samaranch, Mijail Gorbachov, Nelson Mandela, Rafael
Nadal, Joaquín Navarro Valls, Valentí Fuster, Ferran Adrià,
Eduard Punset, Pau Gasol, Santiago Dexeus…. “De todos ellos, el
que más me ha impactado es Valentí Fuster”, subraya Pont.
Aunque dice estar en “la edad de las presidencias de honor”, lo
cierto es que nuestro protagonista no ha perdido la tensión e
interés por todo aquello que le rodea. Seguramente le ayudan sus
hábitos de salud, como hacer una hora de ejercicio al día y mantener, de forma estricta, una dieta saludable. Aunque él, por encima
de todo, prefiera destacar su apuesta por la “cultura del esfuerzo
y la austeridad. Y la honradez. El mejor consejo que he recibido
nunca es que incluso por egoísmo has de ser honrado”.

El que hoy es Borges Internacional Grup (BIG) nació en 1896 de un
negocio familiar de compraventa
de almendras y olivas con sede en
Tordera, entonces una pedanía
entre Tàrrega y Cervera. Antonio
Pont y Dolors Creus inculcaron
una filosofía del esfuerzo y trabajo a sus cuatro hijos. Dos de ellos,
Ramon y Josep Pont Creus se incorporan en 1925 como segunda
generación de la empresa.
Los tres hijos de Josep –Antoni,
Ramon y Josep Pont Amenós-, y
el de Ramon –Antoni Pont Grau, conforman las cuatro ramas de
la tercera generación . A ellos se
debe la internacionalización de la
empresa. Y siempre bajo la premisa de pensar en grande a partir de
principios esenciales que aprendieron de sus padres: minimizar
costes e invertir a partir de unas
cuentas saneadas.
En 2016 la empresa acomete una
profunda reorganización. Se crean
tres grandes divisiones: BAIN
(Borges Agricultural & Industrial
Nuts), BBF (Borges Branded Foods)
y BAIEO (Borges Agricultural &
Industrial Edible Oils). Lo que se
inició en 1896 como una modesta iniciativa de comercio familiar,
aglutina hoy más de un millar de
empleados, produce parte de los
frutos que comercializa en las más
de 2.000 hectáreas que gestiona,
desarrolla su actividad industrial
en 11 centros y comercializa sus
productos a través de sus 15 sedes
ubicadas en 10 países, para vender más de 300.000 toneladas de
alimentos en 107 países, con una
facturación superior a los 610 millones de euros.
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La revolució
a la Cambra
de Comerç
de Reus
Redacció

“En temps de desolació, mai fer
mudança”, deia Ignasi de Loyola.
I afegia: “Estar ferm i constant en
els propòsits que teníem abans de
la desolació”. Potser Jordi Just no
tenia aquesta frase en ment, però
el cert és que, amb la pandèmia pel
mig, el president de la Cambra de
Comerç de Reus no va modificar
el rumb que tenia dibuixat quan
va accedir a la presidència de l’ens
cameral el 22 de maig de 2019.
Al contrari, va refermar la seva
aposta de canvi.
Jordi Just i el seu equip no van heretar una situació
precisament econòmicament sanejada, ni neta de
conflictes. A més, es van trobar amb una circumstància que pateixen totes les cambres des de fa
anys: la dificultat d’obtenir ingressos. Una situació
delicada que en altres àmbits geogràfics ha fet
desaparèixer cambres de comerç històriques o,
com a sortida més honorable, la fusió d’entitats
cameralsveïnes . Per altra banda, la majoria de
cambres de comerç tenen un problema de principis fundacionals: ser, veritablement, els representants del teixit empresarial del seu àmbit territorial; una tasca essencial per sobreviure.
L’aposta de Just ha sigut radical: capgirar la
dinàmica de l’entitat per donar sentit a les
seves funcions. De fet, la Cambra de Reus ha
experimentat una autèntica revolució: oficines
descentralitzades en les cinc comarques, campanyes de mecenatge, una Xarxa de Comunitats
Energètiques i suport incondicional als diferents
gremis del sector empresarial de la zona, entre
d’altres. I es que aquest empresari de Vinebre va
arribar amb dos objectius clars: ser útil al teixit
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empresarial i arribar a tot el territori de la demarcació
de la Cambra, dues línies estratègiques que marquen el
seu mandat.
Just està al capdavant de la Cambra de Comerç de Reus
fa poc més de dos anys i en aquest temps, tot i l’explosió d’una pandèmia que ha provocat una despietada
sotragada a nivell econòmic, ha tingut temps i energia
per engegar diverses iniciatives, a més de revolucionar
l’estructura de la corporació. Per començar, aquest
vinebrà va decidir doblar el nombre de comissions
de l’entitat, arribant fins a les catorze: “Aquestes comissions han de ser el motor de la Cambra. Els seus
membres coneixen molt bé cada àrea i és per això que
són ells els qui han de marcar el nostre full de ruta”. Va
crear també un Consell Assessor format per personalitats rellevants del món empresarial i del coneixement
fortament vinculats al territori, un ens del que se sent
molt orgullós.
Pel que fa a les iniciatives engegades, destaca l’obertura d’oficines descentralitzades amb un delegat
o delegada en cada un dels consells comarcals de
les cinc comarques que depenen de l’entitat: Baix
Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra
Alta, a les que se li sumen dues oficines més, una a la
Torre del Llimó de Cambrils i l’altra al viver d’empreses

Aquest mateix concepte de xarxa planeja també sobre una
altra de les iniciatives que ha engegat l’entitat, la de la Xarxa
de Comunitats Energètiques, a la qual ja han presentat la
seva manifestació d’interès per participar-hi 25 municipis i
consells comarcals. Aquest és el primer pas per poder aconseguir l’objectiu que s’ha marcat la corporació per als propers tres anys, implantar 100 comunitats energètiques arreu
del territori. Regulades pel Govern el juny de l’any passat,
les comunitats energètiques locals permeten a la ciutadania
passar de ser consumidor a productor i actor principal d’un
sistema energètic, el que suposa poder avançar més ràpid
cap a un sistema elèctric 100% renovable. Això suposarà un
abaratiment de costos per a consumidors domèstics, industrials, del sector serveis o públic i, al mateix temps, jugarà un
paper rellevant en la generació ràpida d’activitat i ocupació,
una qüestió d’especial transcendència en un context de recuperació econòmica post-COVID. Per altra banda, al fomentar l’autoconsum, la implantació d’aquest tipus de comunitats pot contribuir a mitigar les situacions de vulnerabilitat
i pobresa energètica a partir de models que garanteixen el
dret d’accés a l’energia col·locant al consumidor, convertit ja
en productor, al centre.

Tarragona Empresarial Gestió

Just té un concepte molt clar: “Cal treballar en xarxa. Si no
tenim una Cambra en xarxa, no tindrem una Cambra
potent. Si continuem centralitzant tots els recursos, crearem un territori desert amb només alguns oasis i això no és
just perquè hem de treballar per a tot el nostre territori”. “És
completament absurd que siguem la zona amb més centrals
nuclears d’Europa i que els pobles on s’hi ubiquen es quedin
sense llum —afegeix— o que la Terra Alta pateixi també restriccions d’electricitat quan la comarca està plena de molins
de vent”. És per això que Just defensa una reclamació permanent per a una millor gestió de les infraestructures, per a
què els habitants d’aquestes poblacions tinguin “els recursos
i les tecnologies que es mereixen per poder tenir unes empreses competitives, igual que ho poden ser les Tarragona o
Barcelona”, comenta.

Més recursos per a les cambres

Just ha tingut temps
i energia per engegar
diverses iniciatives, a
més de revolucionar
l’estructura de la
corporació
Idetsa de l’Hospitalet de l’Infant. “Hem volgut
demostrar que la Cambra no és només
de Reus, sinó també de la resta de 98 poblacions del territori”, explica Jordi Just. La
funció d’aquestes oficines és “apropar tots els
recursos que puguem captar d’Europa cap
a l’empresariat per a formació, investigació,
facilitat de certificats per poder exportar…,
tots aquells treballs que la llei diu que podem
fer les cambres”.

L’empenta i les ganes del president de la Cambra de Reus
per tirar endavant el teixit empresarial del territori s’han
trobat amb alguns obstacles. El més important, segons Jordi
Just, és la manca de recursos: “Som més de 22.000 empreses i autònoms distribuïts en 99 poblacions a qui l’entitat
ha de donar servei, però l’Estat no ens dona recursos per
fer-ho”. “Si som estructura d’Estat, com ens diuen a Madrid,
l’Estat ens hauria de donar recursos per poder donar un bon
servei”, afegeix. “Nosaltres som una entitat de dret públic i,
per tant, no hem de tenir beneficis, però sí recursos perquè,
si no en tenim, no podem fer res”, conclou.
I és que quan aquest empresari va substituir Isaac Sanromà
al capdavant de la Cambra, la situació que es va trobar “era
força preocupant a nivell econòmic”. És per això que va decidir impulsar una campanya de mecenatge. “Tenim un edifici
que necessitava reparacions, estem pagant una hipoteca de
la compra de la Llotja de Reus i, a més, hem passat de rebre
1,5 milions de l’Estat a no rebre ni un euro”, explica Just.
La pandèmia de la COVID va acabar de rematar la situació.
Es va haver d’anul·lar la celebració d’iniciatives ja instaurades que estaven funcionant molt bé, com el Ganxet Pinxo o
la Fira del Vi, la qual cosa encara va posar més difícil aconseguir la liquiditat que necessitava la corporació. “Necessitàvem fer un cop de timó per poder continuar treballant”,
afegeix. És per això que es va creure oportú fer “una ampliació de capital” a través d’una campanya de mecenatge,
demanant a les empreses aportacions econòmiques per
“apuntalar la institució”. De moment, ja són 30 les empreses
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Jordi Just i el seu equip
no van heretar una
situació precisament
econòmicament sanejada,
ni neta de conflictes. A
més, es van trobar amb
una circumstància que
pateixen totes les cambres
des de fa anys: la dificultat
d’obtenir ingressos.
que s’hi han adherit, amb una aportació
total de 65.000 euros, que han servit
per enfortir la institució. L’objectiu de
la Cambra és arribar a la cinquantena
d’empreses, una fita que encara pot
assolir perquè la campanya encara no
està tancada: “A la tardor volem fer un
acte per agrair la col·laboració de totes
aquestes empreses, aprofitant la celebració del 135è aniversari de la corporació”. Fins aleshores es poden continuar
fent aportacions.
Una altra de les qüestions de vital
importància per a Just és la necessitat
de potenciar els diferents gremis: “Els
gremis són els que van formar la Cambra i volem que continuïn estan aquí”,
apunta. És per això que des de la corporació s’ofereix, a un cost molt ajustat, un
espai físic o de gestió administrativa a
cada un dels gremis, en funció de les necessitats de cada un. De moment, s’han
adherit a aquesta iniciativa el Gremi de
Forners de Reus, la Unió de Botiguers,
Foment Reus Empresarial, la Fundació
FP Empresa i una delegació de l’associació Dones Empresàries i Directives.
“Un cop més –explica Just—, tornem a
parlar del concepte de xarxa, que està
present en totes les nostres accions: en
les oficines descentralitzades, en les comissions, on hi ha representació de les
cinc comarques, en la Xarxa de Comunitats Energètiques… És la nostra manera
de treballar”, conclou Just.
Al vinebrà li queda un any al capdavant de la Cambra de Comerç de Reus.
L’últim any de mandat, li passarà la vara
de comandament a l’empresària Àgata
Girbes, tal com es va fixar en l’acord
establert entre la candidatura de Just i
la de Girbes en els darrers comicis de la
corporació.
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Traer Binter a Reus
A partir de este mes, la aerolínea canaria Binter operará desde Gran Canaria una nueva ruta con Reus con dos
frecuencias semanales, los jueves y domingos. En principio,
los enlaces funcionarán durante todo el año. La compañía
ha anunciado esta nueva ruta a través de Rodolfo Núñez,
presidente de Binter, y el coordinador general de la compañía, Juan Ramsden, junto al presidente de Canarias, Ángel
Víctor Torres, el consejero de Obras Públicas, Transporte
y Vivienda del Ejecutivo regional, Sebastián Franquis, y la
consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.
El artífice de la llegada de esta nueva ruta es la Cambra de
Comerç de Reus, que tras largas gestiones ha logrado convencer a los responsables de Binter para abrir esta nueva
ruta regular. Entre otros factores, los ejecutivos de Binter
habrían valorado el atractivo de PortAventura, así como los
enlaces con los cruceros del Port de Tarragona.
Además de la ruta con Reus, se suman cinco destinos en
Italia a Turín y Venecia, y en Francia, a Toulouse, Marsella
y Lille. Esta expansión estará apoyada en la incorporación
a su flota de cinco nuevos aviones reactores Embraer. Con
estas nuevas rutas, serán 94 las conexiones directas semanales y más de 600.000 las plazas anuales, entre el archipiélago y destinos nacionales y europeos.
Rodolfo Núñez destaca que “este nuevo salto internacional
supone un gran reto para Binter en un contexto muy complejo, pero seguimos apostando por la conectividad aérea
de todo el archipiélago, de las ocho islas, siguiendo el plan
estratégico que nos trazamos antes de la pandemia de la
COVID-19”. Si el mercado evoluciona positivamente, ampliarán los destinos y las frecuencias.
Estos vuelos serán operados con las cinco nuevas aeronaves Embraer, modelo E195-E2, el avión reactor de pasillo
único más silencioso, limpio y eficiente de su clase; con
una configuración que permite más espacio entre filas y la
comodidad de no tener asiento de en medio
En todas estas rutas, tanto internacionales como nacionales, Binter ofrece a los pasajeros volar, sin coste adicional,
con destino u origen en cualquiera de las islas canarias, al
poder hacer el salto interinsular sin cargo, en el caso de los
vuelos en conexión, aprovechando los 170 vuelos diarios
interislas que opera.

J.A.D.
Un total de seis mutuas se han mostrado interesadas en
absorber, cuatro de ellas, o fusionarse, dos, con Activa
Mutua. Al menos estas son el número de propuestas que
formalmente ha recibido la dirección de Activa Mutua.
La junta directiva de la mutua local ha decidido remitir un
cuestionario a cada una de las interesadas para que concreten sus intenciones y las condiciones de su petición,
según ha podido saber Tarragona Empresarial de fuentes próximas a la empresa mutualista. Se trataría de un
formulario habitual en estos casos, en el que se solicita el
plan general de su actuación si la propuesta fuera aprobada, y que tiene que ver con el futuro de la plantilla,
oficinas, patrimonio, entre otras consideraciones.
Esto vendría a confirmar que la mutua de origen local y
una de las referentes del sector -y la cuarta empresa de
Tarragona por volumen de facturación- , sigue en un proceso que podría conducir a su desaparición como marca,
tal como avanzamos en este mismo medio en su versión
digital (https://tarragonaempresarial.com/09/06/2021/
seis-mutuas-presentan-su-candidatura-para-absorber-activa-mutua/). No ha trascendido el nombre de las
mutuas interesadas, aunque las propuestas se debatieron en la última reunión de la junta directiva. Fuentes de
Activa Mutua han declinado hacer declaraciones. Una de
las mutuas que habría mostrado mayor interés es la madrileña Ibermutua, que, al parecer, desde hace al menos
tres años figura como la mejor posicionada como entidad
absorbente, entre todas las opciones, según señalan
fuentes del sector.
La situación Actual de Activa Mutua, que aparece, según
las cifras provisionales de AMAT (la patronal del sector),
como la que peores ratios presenta en 2020 en cuanto a
reservas entre las 19 mutuas del sistema, habría empujado a la búsqueda de una solución que pasaría por su
práctica desaparición tal como hoy la conocemos. Activa
Mutua cumpliría en estos momentos, con un estrecho
margen, el porcentaje de reserva de estabilización,
situándolo en el 26% (el mínimo está en el 24%). Cumplir con este ratio es un requisito indispensable para su
viabilidad.
En los últimos años, Activa Mutua ha acumulado sanciones, con base a actuaciones ‘irregulares’, por un importe
cercano a los dos millones de euros (entre ajustes de la
Inspección y la propia sanción), lo que habría sido aprovechado, junto a la causa abierta en los juzgados (denuncia
de un extrabajador en 2017, que todavía está en fase de
instrucción), para forzar a que Activa Mutua pase a ser
absorbida por otra mutua.
La sanción que se impuso en el 2019 a Activa Mutua fue
de 875.000 euros. Como consecuencia, la mutua decidió
prescindir de su director general, Miquel Àngel Puig, y
puso en marcha el relevo de cargos en los órganos de la
junta de gobierno. Desde entonces, Activa Mutua ha ido
perdiendo la fuerza y representatividad que tenía en el
territorio, más allá del deterioro económico.
Hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de las
mutuas españolas han sido sancionadas en los últimos
años, y ello no ha derivado en su cierre o absorción. Por
otra parte, desde hace años, los gobiernos de turno han

venido fomentando fusiones entre las mutuas, con
el objetivo que en el sector queden menos de una
decena, frente a las 19 de la actualidad.
Sentencia relevante
Las sanciones en su día impuestas a Activa Mutua provocaron un desequilibrio en sus cuentas.
Una situación, la de las sanciones derivadas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que
ha experimentado un giro de 180 grados ante
la reciente sentencia del Tribunal Supremo en
beneficio de Ibermutua, a la que se le reclamaban
más de 465.000 euros por una serie de infracciones
derivadas del presunto uso irregular de los recursos
públicos recibidos en un conjunto de gastos que, según el criterio de la Inspección, no se correspondían
con el papel que tiene la entidad como colaboradora en la gestión del sistema de Seguridad Social.
No obstante, la resolución del Supremo desmonta
la argumentación de la Inspección de Trabajo para
imponer esa multa, cuestiona el procedimiento
seguido por el organismo y los tipos de infracción
imputados a la mutua, quedando la sanción reducida a 6.000 euros. Este tipo de elevadas multas por
conceptos similares ha afectado a todas las mutuas
que han sido inspeccionadas. A partir de esta sentencia, podría abrirse un camino de recursos por el
que las mutuas podrían recuperar buena parte de
los importes de las sanciones.
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Seis mutuas presentan su
candidatura para absorber

Los males recientes de Activa Mutua se visualizaron
después de que el diario El País publicara en 2019
una información que se hacía eco de una sanción
mencionada de 875.000 euros, inusualmente alta,
impuesta por la Inspección de Trabajo "por gastar
dinero público irregularmente" en conceptos similares en algunos casos a los que ahora el Tribunal
Supremo no ha considerado susceptibles de sanción en Ibermutua. La actuación de la Inspección
desencadenó una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y una actuación decidida del Ministerio
de Trabajo, que intervino la cúpula directiva de la
entidad e impuso como director gerente a Miguel
Ángel Díaz Peña, inspector de Trabajo jubilado, una
persona de total confianza del entonces secretario
de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.
Después vinieron la huida de asociados de Activa
Mutua y la caída en números rojos.
En este sentido, Díaz Peña habría trabajado para
encaminar a Activa Mutua hacia una absorción por
parte de otra mutua. Lo cierto es que Activa Mutua,
inexplicablemente, bajo el mandato de Díaz Peña,
no recurrió en su día las sanciones, como sí hicieron el resto de mutuas, al desistir la junta directiva
de presentar recurso.Hasta el año 2018 Activa Mutua ha venido situándose en el puesto número 9 en
la clasificación nacional del sector en volumen de
cuotas y en el puesto número 7 en términos de solvencia. En 2020 fue, por el contrario, fue la mutua
que más afiliados perdió, y en ese mismo ejercicio,
la que peores ratios presentó, como se
ha señalado.
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Amazon tendrá una estación
logística de última milla en
Tarragona
El Grupo Repsol-Petronor,
la URV, la UPC y tres universidades más impulsan el
máster en Tecnologías de
Hidrógeno
El Grupo Repsol-Petronor promueve esta apuesta formativa, diseñada y avalada por Mondragon
Unibertsitatea, la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, y la Universidad de Zaragoza, además del Institut Comte de Rius
de Tarragona y el Institut Escola del Treball de Barcelona, y con la participación de otros cuatro centros
formativos y de investigación como la Fundación del
Hidrógeno de Aragón. Las doce entidades han unido sus esfuerzos para poner en marcha el máster
en Tecnologías de Hidrógeno, que empezará el 15
de octubre de 2021. Se trata de un máster multilocalizado en cuatro ubicaciones: Bilbao, Barcelona,
Tarragona y Zaragoza.
Siguiendo las estrategias europeas en torno a
las tecnologías del hidrógeno, se ha creado esta
colaboración sin precedentes de entidades de
referencia tanto del mundo industrial como
universitario y de formación profesional, una
colaboración que busca acelerar el desarrollo de
las tecnologías del hidrógeno en la industria, y va
a necesitar un equilibrio entre los perfiles de ingeniería formados en la universidad y los provenientes de la formación profesional.
Según un informe de Hydrogen Council, los proyectos destinados a desarrollar el hidrógeno verde
como fuente limpia de energía sumarán una inversión mundial de más de 250.000 millones de euros
hasta el año 2030. Los fondos europeos de recuperación Next Generation, encaminados a trabajar por
la estrategia de descarbonización total de todos los
sectores económicos en 2050 en Europa, también
apuestan de forma clara por este vector energético.
Este máster surge de la iniciativa motora de aula de
conocimiento de la propuesta del Corredor Vasco
del Hidrógeno (BH2C), un gran proyecto institucional y empresarial para convertir Euskadi en un gran
hub de la economía productiva verde y liderar un
nuevo modelo energético. De la mano de Repsol-Petronor y con la participación activa de más
de 78 organizaciones entre empresas y centros de
conocimiento, este proyecto prevé producir anualmente 20.000 toneladas de hidrógeno y reducir
más de 1,5 millones de toneladas al año de
emisiones de CO2.
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Amazon tendrá operativa en octubre de este 2021
una estación logística, especializada en operaciones
del tipo ‘última milla’ para los clientes de la ciudad
de Tarragona y alrededores. Según informa la
compañía, La nave ubicada en el polígono Constantí
tendrá más de 9.000 m² de nave construida y una
plantilla estimada de 90 puestos de trabajo, se apoyará en cuatro empresas de reparto locales para las
labores de distribución al cliente final.
Este centro será la primera instalación logística
de la compañía en la ciudad de Tarragona, y la
novena en Cataluña, que se suma a tres centros
logísticos, un centro de distribución, un centro
urbano (para el servicio Amazon Fresh) y tres estaciones logísticas. También en Cataluña, Amazon
cuenta con un Seller Support Hub y un centro de
desarrollo de sSoftware.
Siguiendo las directrices de sostenibilidad de la
multinacional norteamericana, la plataforma se ha
diseñado com un aislamiento mejorado en cubierta
y cierre exterior, iluminación LED, 500 m² de paneles
solares fotovoltaicos en la cubierta, que producirán
100 kWp de electricidad y un diseño específico para
satisfacer las necesidades de aparcamiento de vehículos de reparto eléctricos en el futuro.
La red logística de Amazon en España comenzó en
2012 con el centro logístico de San Fernando de
Henares en Madrid, y en los últimos ocho años se
han incorporado los centros logísticos en El Prat,
Martorelles y Castellbisbal, en Barcelona, Illescas
(Toledo), Dos Hermanas (Sevilla), y Alcalá de Henares (Madrid). Recientemente se ha anunciado la
construcción de dos centros robotizados en Illescas
y Corvera (Murcia).
Amazon cuenta también con tres centros logísticos
urbanos en Madrid y Barcelona, diseñados para
efectuar entregas rápidas a los clientes Prime mediante el servicio Amazon Fresh. Además, la compañía tiene dos centros de distribución, ubicados en
Getafe (Madrid) y Barberá del Vallés (Barcelona), y
16 estaciones logísticas distribuidas por todo el país
para reforzar sus servicios de entrega.

Ercros tiene previsto invertir 40,4 millones de
euros en sus fábricas de Tarragona, en el marco
del Plan 3D. Esta cifra supera los 65 millones si
sumamos otras inversiones en ejecución o pendientes de autorización administrativa.

Cemex invierte ocho
millones en mejoras
medioambientales en
su planta de Alcanar
Las inversiones han permitido alinear la factoría y
los materiales que fabrica con la estrategia global
de Acción Climática de la empresa, que tiene el
objetivo de reducir un 55% sus emisiones contaminantes hasta 2030.

El Plan 3D es el plan estratégico puesto en marcha por Ercros, que persigue su transformación
en una empresa sostenible y se asienta sobre
tres dimensiones: Diversificación, Digitalización y
Descarbonización. Este plan contiene 20 grandes
proyectos, 14 de los cuales se realizarán en Tarragona. El alcance temporal del plan es el período
2021-2025, aunque la ejecución de varios proyectos de digitalización y descarbonización trascienden este plazo y se extienden hasta 2029. Para
el período 2021-2029, Ercros prevé una inversión
total de 92 millones de euros y la generación de
un resultado bruto de explotación (ebitda) adicional de 194 millones de euros.
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Ercros invertirá más de 40
millones en Tarragona en el
marco del Plan 3D

Alrededor de cuatro millones de euros se han
destinado a la instalación de un nuevo filtro de
mangas, un sistema de filtración y depuración
del aire de última generación que garantiza unos
niveles de emisión más bajos.
Cemex también ha realizado mejoras en la alimentación de los hornos, con la instalación de
dos unidades de generación de hidrógeno que
permiten mejorar la eficiencia de los hornos y aumentar el consumo de combustibles alternativos
hasta el 45% en 2020.
Además, se ha realizado una plantación de 180
metros lineales de árboles autóctonos en el perímetro de la fábrica para reducir el impacto visual
y sonoro y para absorber parte de las emisiones
de la instalación.
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“Els projectes que s’estan executant
a Salou, tant de la iniciativa privada
com de la pública, fan que tinguem
un posicionament privilegiat”
Pere Granados
Alcalde de Salou

Després de més d’un any de pandèmia, amb restriccions de mobilitat, amb aturada d’activitat
econòmica i amb totes les mesures de seguretat
que s’han hagut d’implementar, com s’encara la
campanya del proper estiu a Salou?
Nosaltres hem fet un Pla d’Accions per al 2021, de
cara al desconfinament, per anar alliberant les restriccions de mobilitat a mesura que avanci la vacuna
perquè el que està clar és que, sense mobilitat, no hi
haurà turisme. Preveiem treballar diferents mercats.
Davant les circumstàncies, el turisme de proximitat
és fonamental. Sempre ho ha estat però ara més
que mai, entenent per turisme de proximitat l’espanyol, el català i el francès, aquell turisme que es
pot desplaçar amb el seu propi vehicle. Però no ens
oblidem dels mercats internacionals, com el Regne
Unit, Irlanda, Rússia, etc. Aquest segon mercat, però,
dependrà molt de les mesures que prenguin els
diferents països respecte de la mobilitat.

V. T.
Pel que fa al target, estem treballant des de fa temps el tema
de la desestacionalització. Nosaltres som Destinació de Turisme Familiar. De fet, el nostre municipi va ser el primer que
va obtenir aquesta certificació per part de la Generalitat de
Catalunya l’any 2003. Som una destinació estacional perquè les
famílies només poden fer vacances quan hi ha vacances escolars. Per tant, el que hem de fer és treballar en la innovació de
producte però també buscar altres targets que puguin viatjar
en altres èpoques de l’any.
Quins són aquests targets?
Per exemple, l’over fifty. Aquest perfil té fills més grans i, per
tant, té més autonomia. També volem turistes que no només
busquin sol i platja. Per això el tema de la gastronomia és molt
important, com ho és la cultura, la pràctica d’un estil de vida
saludable, el paisatge, la natura… A Salou estem rodejats de
camps de golf importants i el pic alt del golf és a l’hivern. A
més, tenim instal·lacions esportives de primer nivell, en aquest
cas privades, com el Complex Esportiu Futbol Salou, tenim tres
pavellons esportius i, a l’aire lliure, es poden practicar molts
esports durant tot l’any.
Un altre tema que estem treballant és la territorialització del
producte turístic, és a dir, tenir en compte el que ens envolta,
no només el municipi (cellers del Priorat, Barcelona, Tarragona,
Reus…). I, per altra banda, tenim també una oferta d’experiències d’oci impressionant, com és el cas de PortAventura.
Està a favor del passaport sanitari?
Sí, sempre hem defensat el passaport sanitari perquè creiem
que a les persones que estan vacunades se’ls hi ha de permetre ampliar la seva mobilitat complint amb les mesures
sanitàries i això no discrimina ningú. De fet, el principi d’igualtat implica que, en casos diferents, s’han aplicar solucions
diferents. D’aquesta manera, estarem treballant per reactivar
l’economia. Hem de començar a ponderar la salut amb l’economia perquè, si no ho fem, no ens morirem pel virus però
ens morirem de gana.
El pla per al 2021 que ha comentat, Repptes 2.1. Nous
horitzons, pretén desestacionalitzar el turisme i consolidar
Salou com a destinació turística de referència a la Mediterrània. Pot desgranar els eixos d’aquest pla?
A finals de 2020 vam obrir l’Oficina de Recerca i d’Innovació
del producte turístic, que està posant en valor la cultura, el
patrimoni històric, la natura, el paisatge i altres sectors com
la gastronomia. La innovació i la diversificació de l’oferta
del producte turístic a Salou comporta que hàgim d’anar
a buscar nous mercats, nous targets turístics, com he
comentat, perquè allò que pretenem és ser una destinació turística sostenible i intel·ligent.
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Pel que fa al producte de natura i benestar, és
important destacar la biodiversitat, amb la fauna,
la flora i valor geològic de la zona; l’ecoturisme, que
consisteix en convertir en producte el patrimoni natural i les seves aplicacions en diversos àmbits, com
la gastronomia, la mobilitat, el shopping…;
i el well-being.
Vull destacar també un altre front que tenim obert.
Hem encarregat estudis perquè un dels productes
que volem oferir és l’snorkel i per això estem treballant en la protecció i recuperació del fons marí.
Hem de posar en valor tota la riquesa que tenim al
Cap Salou.
Quines estratègies s’estan seguint per aconseguir ser una destinació sostenible i intel·ligent?
El full de ruta que té Salou actualment el tenen molt
pocs municipis. Anem de camí a ser un municipi
(no només una destinació turística perquè també
incloem els residents) sostenible, intel·ligent i desestacionalitzat. Ho estem treballant des d’abans de
la pandèmia. Estem desenvolupant el pla d’acció de
SEGITTUR (Sociedad Estatal de Gestión de la Información y las Tecnologías Turísticas, S.A.) per aconseguir ser Destinació Turística Intel·ligent. Un dels eixos
d’aquest pla és la sostenibilitat, no només entesa
com una qüestió ambiental, sinó també econòmica i
laboral. D’aquí la necessitat de desestacionalització.
Pel que fa a la intel·ligència, hem obtingut una
subvenció de RED.ES.Salou per a un projecte de casi
tres milions d’euros, on ens financen el 70%, per
incloure tot el tema de noves tecnologies al municipi,
per a la millor gestió, recursos i serveis municipals
i millor acompanyament del turista en el municipi.
És el pla Smart Salou. Per altra banda, estem treballant el Pla Estratègic de l’Activitat Turística, que està
en una fase d’adaptació a la realitat actual, però les
principals línies es mantenen. També estem desenvolupant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el
Pla d’Acció de Clima Sostenible i Energia de Salou. La
intenció és aconseguir la reactivació social i econòmica de la zona i oferir més qualitat de vida a les
persones.
Un dels eixos importants del Pla d’Accions 2021
és la potenciació de la natura i el patrimoni
històric de Salou. En aquest sentit, com afecta el
tancament de la Pedrera del Cap Salou per part
de l’Autoritat Portuària de Tarragona?
Això és una assignatura pendent que té l’Autoritat Portuària i el Gobierno de España amb Salou.

La pedrera forma part del projecte del Camí de Ronda.
Nosaltres ens hem dedicat a adquirir les finques del litoral
per tal de protegir el patrimoni natural i paisatgístic. Hem
fet un sacrifici amb aquestes adquisicions. Ens queden
només dos punts per a què hi hagi connectivitat fins
arribar al territori de la pedrera, que són terrenys propietat del Ministerio de Fomento. A l’inici del projecte del
Camí de Ronda, l’any 2001, n’hi havia prou amb demanar
que s’executés l’obra. Després van canviar els criteris i ens
demanaven posar a disposició del Gobierno els terrenys
per a què ells poguessin construir. Per tant, aquests dos
punts que comentava ja estan a disposició de l’Estat. Un
d’ells és una passarel·la que connectaria la Cala Morisca
amb el Parc de les Ànimes del far de Salou, que és zona
marítimo-terrestre i, per tant, ja és seu. L’altre punt és
per accedir a la Cala Penya Tallada. Vam arribar a un
acord amb el propietari i ens ho va cedir. Estem esperant
l’aprovació de la modificació del Pla General per donar-li
viabilitat. També està a disposició de l’Estat. Així doncs,
ara la pilota està a la seva teulada.
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A partir d’aquí, l’oferta es divideix en tres pilars.
El primer és el paisatge, entès com a escenari on
s’inicia tota l’experiència que ha de donar sentit
al contingut de l’oferta. En aquest àmbit, estem
treballant una Guia de Miradors i la potenciació del
Camí de Ronda. El segon pilar és l’esport. Tenim
unes instal·lacions extraordinàries i, a més, organitzem esdeveniments que tenen molt bona acollida i
que tornarem a reprendre quan la situació sanitària
ens ho permeti. I el tercer pilar és el leisure mobility,
entendre la pròpia mobilitat com a part de l’experiència turística (anar a caminar gaudint dels espais i
de l’entorn).

No entenem com, a data, d’avui, encara no s’ha executat
l’obra quan és un projecte aprovat pel Gobierno de España i ens beneficiaria a tots, als residents, però també als
turistes, que podran fer tot el Camí de Ronda.
Quan Josep Andreu era president de l’APT, les coses eren
diferents, ell tenia molta sensibilitat per aquests temes,
com demostra el fet que ens facilités l’accés al far de
Salou. Amb el president actual les coses són més complicades. Quan això estigui enllestit, la gent podrà començar
el Camí de Ronda a la platja de la Pineda i arribar fins a
Salou, en un entorn únic, amb una riquesa natural, de
vegetació autòctona, increïble.
Amb tots aquests fronts oberts i d’altres projectes
com el Hard Rock o el projecte residencial de Lumine
que s’han de dur a terme a Salou, no té sensació de
vertigen?
Més que vertigen, és una sensació il·lusionant perquè
estem treballant en projectes transformadors del nostre
municipi que milloraran la qualitat de vida dels nostres
residents i també l’experiència dels visitants. Salou té un
posicionament privilegiat que genera molta confiança. És
dels pocs llocs on s’estan fent inversions, com els projectes que vostè ha dit, que espero que es tirin endavant i no
s’aturin per qüestions polítiques.
Nosaltres tenim una màxima: “A good place to live is a
good place to visit”. Per això estem transformant Salou i
estem treballant per la seva reactivació social i econòmica. Amb tot això, el municipi no serà només una destinació turística de primer ordre, sinó també un reclam per a
que hi vingui a viure més gent i això provocarà un efecte
multiplicador per al territori. En els últims anys ens hem
nodrit del creixement que vam tenir amb els dos plans urbans per a residències de gent de fora. Si a això li sumem
tots els projectes al voltant de la sostenibilitat i la intel·ligència, la situació de Salou com a municipi residencial
guanyarà molts punts.
Estem esperant que el Gobierno de España ens executi
un kilòmetre i mig de l’AVE de Salou a PortAventura, amb
el ramal que ens connecta amb l’eix central del Corredor
del Mediterrani, pensant en tenir una millor connectivitat
amb Barcelona. D’aquesta manera, moltes persones que
treballen a Barcelona poden viure aquí.
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Wattius

bateries elèctriques innovadores
creades a Reus
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Xavier Massot (dreta) i el Eduard Godori,
cofundadors de Wattius.

Jordi Salvat

El reusenc Xavier Massot i el ripollenc Eduard Godori es van
conèixer estudiant enginyeria industrial a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i en aquella etapa ja van
començar a col·laborar. Va ser en l’equip de Motorsport de
la universitat, que competeix a la Formula Student, una
competició en què els estudiants dissenyen, construeixen,
desenvolupen i competeixen amb un vehicle monoplaça.
Les proves avaluen tant els aspectes tècnics del projecte
com també la gestió i capacitat de comercialització i
negoci. Va ser la primera experiència amb el món de les
bateries elèctriques dels dos estudiants..
Quan van entrar en el món laboral,
tant Massot com Godori dos va
començar a treballar en el sector de
l’automoció i les bateries elèctriques.
Allí van adquirir molts coneixements
en aquest àmbit i, primer mig en
broma, i després ja seriosament,
es van plantejar establir-se pel seu
compte i convertir-se en emprenedors.
Van detectar una necessitat en el
mercat. I és que en una casa de la
família de Godori, al Ripollès, l’empresa
Estabanell Energia començava a
treballar per un projecte pilot per
crear una illa elèctrica entre diferents
masos. Coneixedors de les necessitats
d’Estabanell i els problemes que
els donaven les bateries, pels
requeriments d’emmagatzematge, van
oferir-se per fer ells les bateries. Així

va néixer, el maig del 2018, Wattius.
No van necessitar finançament per
tirar endavant el projecte i tampoc
van haver de demanar ajuts públics.
Aquest primer projecte si que va
comptar amb finançament de la
Unió Europea a través de l’empresa
Estebanell Energia.
Wattius es va establir en una nau
del polígon Agro Reus, a la capital
del Baix Camp, i allí van començar a
treballar en el desenvolupament de
bateries de liti i en sistemes de control,
i aconseguir que durin més temps i
augmentin la seva potència. I és aquí
on van veure que podien aportar més
valor. Analitzant el mercat, només van
trobar dues empreses a tot el món
que ofereixin el mateix que ells, però

els falta un producte estructurat i que puguin
vendre on-line, cosa que si disposen aquestes
altres empreses. “No ens falta massa per
aconseguir-ho. Hem d’acabar d’estructurar el
nostre producte i projectar el negoci”, explica.
Massot explica que les grans empreses
compten amb divisions d’aquest tipus, però
les mitjanes i petites no tenen prou capacitat
econòmica per desenvolupar-ho soles i
busquen solucions externes com les que
ofereixen des de Wattius a través del seu
know how de manera molt específica. Wattius
treballa exclusivament el desenvolupament de
l’electrònica, el nucli de la bateria, i per tant,
no tenen un producte comercial generalista
sinó que els seus clients són empreses que
desenvolupen bateries integrades de liti, les
més habituals per a l’acumulació d’energia tant
en estacions com automoció.
Actualment Wattius treballa en projectes
per a dues empreses d’àmbit estatal, però
Massot assenyala que el seu objectiu és fer
el salt al mercat europeu: “A nivell europeu
la necessitat del producte que oferim hi és,
però fins ara no hem fet cap esforç comercial.”

Des de fa mig any han incorporat dues persones
a l’empresa i ara esperen tenir més temps per a
dedicar-se a estructurar la seva proposta de negoci
i que tingui valor de mercat. Precisament Massot
considera que el més difícil a l’hora de crea una
empresa és trobar la proposta de valor que el
mercat necessita, com també aprendre a gestionar la
incertesa, cosa que no passa treballant per compte
d’altri. També destaca que els costa trobar les
persones amb la preparació i les qualitats adequades
per incorporar-se als seu negoci.

Wattius
Any de constitució:
2018
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Des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, han
tingut l’inconvenient de no poder assistir a fires
internacionals del sector, que és on es poden donar
a conèixer de manera més directa.

Sector:
bateries elèctriques
Número de treballadores:
4
Facturació al 2020:
200.000 euros
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Iberinsect

una granja a Reus que ja
produeix una tona d’insectes
a la setmana
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D’esquerra a dreta:
Jonathan Martínez i Aitor Bru, socis fundadors d’Iberinsect.

J. S.

Aitor Bru i Jonathan Martínez eren dos amics amb una
afició comuna: la cria d’insectes. Després de veure un
documental a la televisió sobre la proteïna i els reptes de
futur de l’alimentació mundial el 2050 -quan s’espera un
augment del 70% del consum respecte el 2020-, van pensar
que podien convertir el seu hobby en un negoci. I és que els
insectes que criaven de forma casolana es poden convertir
en un futur proper en una font de proteïna alternativa a les
actuals, junt amb les fonts sintètiques i les vegetals, tal com
apuntava aquest documental.
EElls mai s’havien plantejat abans
que en aquella afició hi pogués
haver una línia de negoci, però es
van documentar i van parlar amb
empreses que coneixien sobre el
consum animal i humà i van decidir professionalitzar-se. Van fer-ho
creant una planta pilot de 500 metres quadrats al polígon Agro Reus,
a la capital del Baix Camp, per a la
cria intensiva d’insectes optimitzant
l’espai al màxim. Naixia d’aquesta
manera Iberinsect i els amics es
convertien en socis. Era l’octubre
de 2019. Bru és enginyer químic i
s’encarrega de la part més científica
i desenvolupament de negoci, mentre Martínez, que és dedicava fins
llavors a la construcció d’estructures metàl·liques, és qui controla
’operativa, la producció diària i el
seguiment dels indicadors.

Bru explica que aquesta és la seva
primera experiència com a emprenedors i han hagut d’afrontar molts
reptes des del primer dia, començant per la constitució de l’empresa i l’optimització de la inversió,
però també la part administrativa
i el compliment dels reglaments.
Sense oblidar la part productiva,
passant d’una activitat amateur a
una de professional.
Al Nord d’Europa estan molt esteses
aquestes granges d’insectes des fa
temps, com en el cas de Noruega,
per alimentar els salmons a les piscifactories i, en països com Holanda o Gran Bretanya, l’alimentació
a base d’insectes està molt estesa
a l’avicultura. En canvi, a l’Estat
espanyol hi ha poques explotacions
d’aquest tipus amb cara i ulls i

Objectiu: triplicar la producció a final d’any
Actualment, l’empresa reusenca produeix
una tona d’insectes a la setmana, però es
marca l’objectiu d’acabar l’any 2021 arribant
a les tres tones. El seu mercat es reparteix
entre l’alimentació de rèptils i mascotes exòtiques, que és un 30% o en alguns moments
de l’any més , ja que l’activitat d’aquests és
més gran la primavera i l’estiu i, per tant,
necessiten més aliment i és un mercat molt
estacional, i la resta entre tres àmbits diferents: petfood – incloent gossos i gats-,
l’avicultura i la piscicultura. El Covid-19 no
ha afectat la seva activitat, ja que la seva
producció va destinada a activitats essencials o a mascotes, amb les quals els seus
propietaris hi van passar més hores durant
el confinament i van veure millor les seves
necessitats.
Una de les característiques del negoci és la
manca de canals de distribució, ja que és un
sector molt incipient i la relació amb el client
final és directa, amb acords bilaterals entre
el qui ven i el qui compra. “Hem de consolidar la demanda i una cartera de clients per
poder augmentar el nostre volum de producció, perquè l’insecte viu l’has d’aprofitar en
una finestra de temps. És important que el
projecte creixi amb el suport de la demanda”,
explica el cofundador d’Iberinsect.

El consum humà, a mig termini
Actualment només es dediquen a l’alimentació animal, però a mig i llarg termini es plantegen produir insectes per al consum humà.
El cuc de la farina és precisament l’única

El soci fundador d’Iberinsect, que es mostra molt
optimista de cara al futur. “La raó perquè els
insectes poden ser una font alternativa de proteïna són dos. Una és des del punt de vista de la
composició nutricional: un quilogram de farina
d’insecte té un 55% de proteïna en pes sec i si
ho comparem amb la vedella és més del doble. A
més, és rica en Omega-3 i Omega-6 i aminoàcids
essencials que el cos humà no pot produir per ell
mateix. I l’altra, és la sostenibilitat: per produir
aquest quilo, el cuc de la farina utilitza un 99%
menys d’aigua que una vaca, ocupa un 94% menys de superfície, menja un 95% menys d’aliment i
gairebé no emet metà ni gasos d’efecte hivernacle. L’insecte és el campió de la sostenibilitat i pot
contribuir a solucionar el canvi climàtic i la sobreexplotació de recursos”, afirma.
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Iberinsect és l’única granja d’insectes amb el
registre ramader a Catalunya, igual que la tenen les granges de porcs, vedells o pollastre.
En aquests moments, Iberinsect només està
centrada en la cria d’una única espècia d’insecte: el cuc de la farina ( Tenebrio molitor).

espècie aprovada per l’Agència Alimentària Europea per al consum humà i a final d’any estava
previst que estigui enllestit un reglament que
regularà com es podrà vendre i a qui i, segons
Bru, això ajudarà el sector. “La gran barrera per al
consum d’insectes per part dels humans és cultural. Veig complicat en la generació actual, per
exemple, menjar-nos amanides amb cucs. On pot
haver-hi l’oportunitat és quan no veus l’insecte,
quan es transforma, com és el cas de farines o
hamburgueses. En alguns primers sondejos que
hem fet, hem vist que en aquest cas l’acceptació
millora moltíssim”, assenyala Bru.

Iberinsect
Any de constitució:
2019
Sector:
alimentació animal
Número de treballadors:
6
Facturació al 2020:
60.000 euros
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David Oliete
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La pandèmia que encara estem vivint ha estat
determinant per canvis d'hàbits i per accelerar un
nou món, una nova economia. Els compromisos
de l'Acord de París del 2015 que pretenen limitar
l'escalfament global d'entre 1,5 °C i 2 °C, es fan més
plausibles en evidenciar que durant el moment de
confinament van baixar fins al 26% d'emissions
de CO2, en alguns llocs del planeta, determina
de forma clara que necessitem un nou model de
negoci, on el canvi d'hàbits i l'energia renovable
presideixi la nova economia.
L'Ajuntament de Tarragona aposta per aquest
canvi, essencial, per adaptar-se a una nova
modernitat. En aquest sentit, estem treballant
per evolucionar tota la mobilitat del consistori a
mobilitat elèctrica i amb cèl·lula d'hidrogen, busos,
camions i vehicles de tota mena. De fet, la meitat
de la flota d'EMATSA ja és elèctrica. Però no faríem
res si no col·laborem a generar aquesta energia
elèctrica de forma renovable i estalviar en el seu
consum. En aquest sentit s'ha dibuixat diversos
projectes com l'aprofitament de la biomassa de
l'Anella Verda i el biogàs produït a la depuradora
per fer electricitat i hidrogen, també tot nou o
reforma d'equipament, comporta que tingui la
màxima sobirania energètica instal·lant plaques
solars i construint eficientment.
El teletreball i les reunions per videoconferència
han estat elements que s'han evidenciat útils i
d'alta eficàcia. Unes formes de fer que ens estalvien
desplaçaments i augmenten la productivitat sense
cap dubte. I tot aprés per immersió, sense mestres
ni manual. Des de l'Ajuntament, com la societat,
ens hem anat adaptant a la situació provocada per
la pandèmia i des del consistori tenim un rumb
establert, fixat per un pla de reactivació econòmica
amb prop de 42 milions d'euros. Ara toca posar
en focus en avançar en aquesta necessària i
esperançadora reactivació.
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Nova economia
a Tarragona
Jordi Fortuny
Segon tinent d’alcalde
Ajuntament de Tarragona

Un element que serà determinant per a l'economia de Tarragona i més
enllà, serà la reconversió
industrial de la química.
Una química que ha de
produir de forma verda
i aquí té un paper fonamental la transformació
energètica amb l'hidrogen
com a vector.
A tot això, un altre element que serà determinant
per a l'economia de Tarragona i més enllà, serà la
reconversió industrial de la química. Una química
que ha de produir de forma verda i aquí té un paper
fonamental la transformació energètica amb
l'hidrogen com a vector. Es parla molt del cotxe
elèctric com a paradigma de la nova mobilitat, però
aquesta mobilitat no serà verda si la pintura, el
plàstic, el pneumàtic i altres components del cotxe
no es fabriquen de forma verda i els fabricants de
les bases per fer aquests materials són a la química
de Tarragona.

Gerard Domínguez
Director de RPL Invest
Des de que treballo en aquest món de
l’assessorament financer, sento aquesta dita. N’hi
ha una altra més del nostre país que diu: Compra
per Santa Llúcia i ven per Sant Josep!
Que hi ha de cert en això?
La història ens mostra que la majoria d’anys es
compleix, és molt clara la següent gràfica:
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“Sell in May and
go away” Si o no?

Els darrers 5 anys aquesta diferència no ha estat
tant evident, però segueix passant. De fet, si ens
fixem en els darrers 10 anys, la rendibilitat anual
de novembre a abril ha estat més del doble que la
dels altres 6 mesos. Més del 8,5% anual contra el
4% dels altres sis mesos. I a més llarg termini les
diferències són encara més grans.
Per cert, segons això, la rendibilitat del SP500 els
darrers 10 anys ha estat 3 punts anuals superiors
a la històrica durant els mesos “bons”, i també
s’ha obtingut el doble de rendibilitat durant els
“dolents”. Cal ser curosos doncs.
Això pot voler dir que les coses estan canviant o
bé que els propers anys s’han de posar a lloc i per
tant es comportaran relativament pitjor que els
darrers 5 anys.

La línia taronja mostra el comportament de la
nostra inversió si des de 1950 haguéssim invertit
tan sols 6 mesos de l’any, comprant l'índex
Standard & Poor’s 500 (SP500) el dia 1 de novembre
i venent el dia 30 d’abril.
En canvi el resultat és molt diferent (línia blava) si la
inversió s’efectua del 1 de maig fins el 31 d’octubre.
La diferència és en rendibilitat, però també en
volatilitat. Els mesos d’estiu segons això acostumen
a donar poca rendibilitat a canvi de patir molta
més volatilitat que la de la resta d’any.

La història ens marca el camí, però som els
inversors els qui l’hem de recórrer. Per tant hem
de preparar-nos per tots els escenaris possibles i
saber reaccionar davant les diferents situacions
que ens anem trobant.
Va bé mirar pel retrovisor al conduir, però sobretot
s’ha de mirar endavant!
I a poder ser, amb la millor companyia!

Segons la següent taula:
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Reus, cap a un
futur energètic
sostenible
Daniel Rubio
Regidor de Recursos Humans i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Reus
Des de l'Ajuntament de Reus tenim assumida
com a pròpia l'Agenda 2030 pel compliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
amb l'objectiu d'avançar cap a una ciutat més
sostenible i eficient, tal com es reflecteix en el Pla
d'Acció Municipal 2019-2023.
Entre aquests reptes hi ha l’aposta per les energies
verdes i sostenibles, a la qual donem resposta
assumint, com a administració, un paper de
referència per al canvi d’actituds, i un paper també
proactiu.
És des d’aquest doble plantejament que s’ha
concretat el projecte de Reus Energia, la nova divisió
de Reus Serveis Municipals SA que comercialitzarà
energia elèctrica d’origen renovable. Un projecte
que neix amb la voluntat de ser un element
arrossegador i sensibilitzador de la ciutadania i del
teixit empresarial, per avançar cap a la implantació
de models energètics més sostenibles i propers al
territori.
Partim de la base de l’experiència prèvia en un
àmbit en el que des de fa anys hem anat fent passes
sòlides. La instal·lació i gestió de plantes solars per
a l’autoconsum de les dependències pròpies; la
contractació d’energia certificada d’origen 100%
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renovable per abastir els edificis municipals i
l’enllumenat públic; l’aposta pel vehicle elèctric,
promovent-lo entre la ciutadania i incorporant-lo
a la flota de vehicles municipal; o les bonificacions
del 50% de la quota de l’IBI per a les instal·lacions
amb plaques fotovoltaiques i que generin un
mínim del 30% de la potència contractada, en són
exemples evidents.
L’aprovació definitiva de la memòria justificativa
del projecte al Ple del passat dia 20 de juny marca
el punt de partida per a la creació de Reus Energia,
l’empresa pública que s’integrarà en l’estructura
de Reus Serveis Municipals SA i esdevindrà, una
poderosa eina de promoció del canvi de model
energètic i de transició a un model més sostenible
i eficient. En definitiva, un projecte perquè Reus
formuli el seu futur energètic apostant per
l’energia local i de KM0.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

L’aprovació definitiva de la
memòria justificativa del
projecte marca el punt de
partida per a la creació de
Reus Energia.
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Excel·lència
culinària i
coctelera
Helder Moya
La cuina i la cocteleria
tarragonina té -des d’aquest
2021- dues joves promeses
que han inscrit amb lletres
d’or els seus noms i cognoms
com a guanyadors d’un
certamen amb estrella. Els
Premis Gastronòmics de
Tarragona, amb un jurat
format per tots els xefs amb
Estrella Michelin de la nostra
demarcació, juntament amb
els ‘Hermanos Torres’, ha
acreditat que el xef Josep
Queralt, del restaurant
Can Bosch de Cambrils, i el
cocteler Àlex Collado, del pub
L’Alquimista de Tarragona, són
els autèntics ‘mestres’ de la
creativitat a cuina i a barra.
A l’ulldeconenc Josep Queralt,
li encanta desconnectar amb
els amics en un dels racons
preferits del seu poble, el bar
situat a l’Ermita de la Pietat. El
pàdel també l’ajuda a evadir
la ment i quan el temps li ho
permet, passa bola a la pista
d’algun dels clubs esportius
de Cambrils, on resideix amb
la Júlia, la seva parella. Als
seus 25 anys reconeix que
presentar-se al concurs va
ser gràcies a «l'oportunitat de
fer una cosa diferent, ja que
canvia molt treballar en la
cuina d'un restaurant que ferho concentrat en un concurs.
Em venia de gust comprovar
si podia aspirar a guanyar o
si, en cas contrari, hi havia
més nivell a la província del
qual jo podia tenir». La gamba
de Tarragona era l’ingredient
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principal del concurs, així
que el nostre protagonista
va optar per intentar captivar
al jurat amb «vaig optar per
un plat que pogués cuinar
de principi a final, ja que
disposàvem de 120 minuts.
Realment vaig aprofitar tot de
la gamba de Tarragona. D'una
banda, vaig elaborar una salsa
amb el coral dels caps, mentre
que les potes del darrera les
vaig fregir per a donar un toc
cruixent al plat. Després, els
cossos els vaig curar en alga
Kombu i sal, i els vaig marcar
a la paella. Vaig acompanyar
el plat amb diferents textures
d'alga Nori, alga Wakame
i espirulina, a més d'uns
esfèrics de rovell d'ou en
tempura i unes patates
fondant».

que m'he marcat, encara que mai tinc
suficient i sempre necessito més. La
meva aspiració en el concurs no era que
m'obrís cap porta, sinó aconseguir un
nou repte i créixer professionalment.
Si després d'això vénen coses bones,
benvingudes seran, encara que opino
que ja treballo en el millor restaurant de
la demarcació de Tarragona». El Josep es
mostra agraït a la vida, als seus pares,
a la seva parella i als seus amics pel seu
incansable suport, i reconeix que, tot i
que la crisi del sector de l’hostaleria li
ha fet replantejar-se alguns aspectes,
que «si algun dia tinc un restaurant,
m’agradaria posar-li de nom ‘L’Estel’,
sobrenom amb el que coneixen al meu
avi, i amb qui tinc una gran vinculació».

Josep Queralt treballa
actualment al restaurant Can
Bosch (Michelin des del 1984),
escenari que va trepitjar amb
tan sols 19 anys per fer-hi
les pràctiques. També s’ha
format al Celler de Can Roca
gràcies a una beca BBVA.
Jove, preparat i en constant
aprenentatge assegura que
encara li queden molts reptes
per endavant i que el premi
aconseguit no el canviarà i que
seguirà tocant de peus a terra
«he aconseguit els objectius

Josep Queralt

l'ofici «no es tracta només de barrejar
begudes i ingredients, sinó que el que
realment busca el cocteler és sorprendre
als clients. En el meu cas sóc un cocteler
en constant evolució».

Amb tan sols 16 anys,
l'Alquimista' Àlex Collado ja
començava a submergir-se
en el món de les mescles de
licors a casa del seus pares.
Començava a experimentar
una passió que acabaria
convertint anys més tard en
professió. El 2021 li quedarà
gravat a la memòria al nostre
protagonista i és que gràcies
al còctel Maria Stopes, ha
guanyat el Premi Gastronòmic
de Tarragona en l’apartat de
cocteleria.
L’experiència ell mateix
la defineix «mai m'havia
presentat a un concurs i va
ser un repte de superació
personal. A sobre jutjat
per 9 Estrelles Michelin i
per Sergi Estevez, Brand
Ambassador de la tònica
Royal Bliss, no vegis el
nivell!», exclama aquest jove
tarragoní que va formarse en cocteleria a Irlanda,
a l’European Bartender
School, i que és des de fa dos
anys és el propietari del pub
L'Alquimista, al carrer Trinquet
Vell de Tarragona.
L’Àlex Collado va anar provant
a casa per definir el còctel
participant, tenia clar el nom:
Maria Stopes, que va ser una
autora britànica defensora
dels drets de les dones «el
còctel té una base de ginebra
amb xarop de gingebre i suc
d'aranja, a més d'unes gotes
d'elixir de chartreuse verd i
soda de fulla de llima Kaffir
i citronella». Amb el títol de
millor cocteler de Tarragona
sota el braç l’Àlex reconeix
que «la dedicatòria és per tots
aquells que m’han ajudat»
i «afegeix arrel de guanyar
el concurs he notat més
moviment, fins i tot dues
ofertes de feina vinculades
a l’oci en aquests temps tan
convulsos marcats per la crisi
en el nostre sector».

Guillem Garcia, de l’escola Villa
Retiro (Xerta) guanyador dels
Premis Lladonosa

Àlex Collado
el coneixement sobre la
cocteleria, de la mateixa
manera que es pot fer un
tast de vins al nostre domicili,
també es pot fer de còctels a
casa, poden ser amb alcohol
o sense, però cal que ens ho
expliquin» assegura l’Àlex
Collado.
Pel que fa a les tendències
en el món de la cocteleria,
l’Àlex Collado exposa que «el
gintònic ha obert tot un món
de possibilitats, tòniques com
Royal Bliss, que vaig conèixer
en la meva primera feina l’any
2016, que són premium a un
preu estàndard, i et donen
un plus molt interessant en
el còctel. És un producte molt
bo». L’Àlex Collado espera que
concursos com els Premis
Gastronòmics de Tarragona
serveixin per reivindicar

L’alumne de l’Escola Villa Retiro de Xerta
(Baix Ebre), Guillem Garcia, és el nou
‘masterxef’ dels alumnes de cuina de
Catalunya. Garcia, nascut a Vilassar de
Mar fa 22 anys, es va imposar a Eusebi
Joanpere, de l’Escola d’Hostaleria
de Lleida (segon) i Fernando Kügerl,
de l’Institut Martí Dot de Sant Feliu
de Llobregat, i Irene Gil, de l’Escola
d’Hostaleria de Barcelona, tercers
classificats. El flamant guanyador
reconeix que «la veritat és que no m’ho
podia creure, ja que ni jo mateix creia
estar entre els favorits. Aquest premi
va dedicat al meu padrí, Manolo, ja que
sempre ha cregut en mi». Garcia estudia
actualment a l’Escola Villa Retiro, de
Xerta, on un cop acabi els seus estudis
tindrà el privilegi de treballar en un
restaurant amb una Estrella Michelin.
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Reivindicant el còctel

Els primers Premis Gastronòmics
Josep Lladonosa, amb l'impuls de
l'Ajuntament de Les Borges Blanques i
l'apadrinament dels germans Torres,
neixen com a homenatge a la figura
del cuiner català Josep Lladonosa i
Giró (1938), figura cabdal de la cultura
gastronòmica mediterrània amb
nombroses distincions, -entre elles la
Creu de Sant Jordi-, per la seva ingent
tasca de recerca i documentació
històrica sobre la cuina catalana.

Precisament en aquest
temps de pandèmia, hem
vist molta afició de la gent a
cuinar a casa. Ara bé, i amb
la cocteleria a casa, ha passat
el mateix? «cal potenciar

Guillem Garcia
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Instint Cambrils:
una nova proposta
plena d’encerts
H. M.
L’Instint Cambrils és la
nova proposta gastro
del municipi cambrilenc.
Situat en ple cor de la vila
marinera, concretament al
número 39 del carrer Pau
Casals, l’Instint Cambrils (R)
evoluciona la cuina de mercat
per compartir. La passió és el
gran ingredient a l’Instint, no
només per la gastronomia,
sinó per la manera d’entendre
la cuina, i que es reflecteix
amb una actitud que
complementa les seves
aptituds.
Ibán Jerez, Nil Ferran i
Jordi Segura, els tres socis
responsables d’Instint
Cambrils, són els artífexs
d’un projecte, nascut en
pandèmia, i que aspira a
assolir objectius importants
en una població amb tanta
tradició gastronòmica com
és Cambrils. De la mà del
talentós xef alcoverenc Gaspar
Caparó, format al Basque
Culinary Center de Sant
Sebastià, la cuina al Instint té
el millor company de viatge
per portar de ruta a tots els
comensals «ens caracteritzem
per ser una cuina de brasa,
que disposa de molt bon
productes, que a més son de
temporada i amb l’afegit de
que són de quilòmetre zero i
de proximitat. Ens agrada ser
creatius i així donar-li el nostre
segell al plat. Aquesta és la

50

nostra manera de ser i és la
que ens caracteritza» explica
Caparó.
L’Instint Cambrils és
transparent, la filosofia és la
de compartir, passar-ho bé,
gaudir d’una bona tertúlia
amb els amics, les amigues
o la parella, i anar picant i
provant diferents plats. «Hem
volgut donar-li protagonisme
a cuina per compartir, els
plats trinxadets i no molt
extensos per fer possible que
el client pugui provar moltes
de les nostres creacions»,
apunten els tres socis de
l’Instint Cambrils. La carta
és complerta i perfectament
definida, amb 26 referències,
amb entrants freds i calents
per poder assaborir, i on la
carn i el peix treballats a la
brasa, i els arrossos, tenen

una quota important de
protagonisme. A més, fidels
a la filosofia més romàntica
de l’Instint Cambrils, el postre
és una part essencial de
l’experiència gastro.
El restaurant té un aforament
per 98 persones, dividit
en una terrassa exterior
que dona la benvinguda al
visitant i, dues sales interiors
completament informals: la
inferior presidida per taules
altes i baixes, juntament
amb una atractiva barra de
marbre Idylium, i la cuina vista
al fons; la sala de dalt per la
seva part, presidida per un
gran i assolellat finestral, amb
cabirons de fusta al sostre i
amb una terrassa interior. Més
informació als seus perfils de
xarxes socials: instagram
@instintcambrils i facebook
@instintcambrils
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El renacer de
El Castillo de Javier

Redacción
Se trata de uno de los restaurantes más
emblemáticos de la Costa Daurada.
Toda una referencia en Salou. El Castillo
de Javier reabre sus puertas con un
nuevo proyecto gastronómico. Abierto
desde el 29 de abril, la nueva etapa
de este popular restaurante promete
recuperar lo que durante más de tres
décadas significo este establecimiento,
pero con una nueva e imaginativa oferta
gastronómica.
De la mano del empresario aragonés
José Miguel Fernández Ariza, nuevo
propietario del icónico establecimiento
salouense, Castillo de Javier sorprenderá
a sus comensales con una interesante y
renovada propuesta gastronómica en el
establecimiento situado en el carrer de
Barbastre.
A la tradicional oferta mediterránea de
su cocina, aunque con una remarcada
renovación de platos y presentación,
El Castillo de Javier añade un ámbito
separado dedicado a la cocina japonesa,
al que se ha prestado especial atención.
Y, como tercera oferta, suma la
especialización en comida italiana. En
definitiva, una propuesta singular en la
que se presentan las tres especialidades,
separando incluso espacios, si así lo
desea el comensal.

El restaurante también ha experimentado una
renovación de su decoración, hacia una línea más
fresca y actual, y con mayor protagonismo de
la iluminación. «Estamos muy contentos de que
los clientes vuelvan a la que siempre ha sido su
casa y descubran todas las sorpresas que tiene la
carta, la gran bodega de vinos, representando a
multitud de denominaciones de origen y degustar
los distintos platos de la mayor calidad y primeras
marcas. Nos llena de ilusión a mí y a todo el
equipo”, explica José Miguel Fernández Ariza en la
presentación a los medios.
El Castillo de Javier se ha puesto en marcha en
una época complicada para el sector del ocio y
la restauración, ahora bien, como señala José
Miguel Fernández Ariza, con más de una década
de experiencia en el sector, «cierto es que hemos
reabierto el establecimiento en plena pandemia,
sin embargo, siempre he pensado que tiempos
difíciles son tiempos también de oportunidades.
Creo que el sector empieza a ver un poco de luz
y el reto de volver a situar a El Castillo de Javier
donde se merece me entusiasma».
Durante más de tres décadas, concretamente
desde 1989, El Castillo de Javier fue propiedad
de la familia Recari. «A José Luis Recari, gran
empresario y amigo, quiero agradecerle su labor,
fundamental en la trayectoria de este restaurante
al que yo ya conocí como cliente cuando venía a
Salou».
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