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L'aposta de Criteria en el gran 
complex d'Infinitum està ja donant 
els seus primers fruits en el camp 
immobiliari. MariLuz Pujol ens explica 
detalladament el projecte, únic no sols 
a Espanya sinó també a Europa. Un 
projecte que busca conjuntar aspectes 
esportius, d'oci i d'habitabilitat. Tot això 
sota uns estàndards de qualitat que 
són el senyal d'identitat del projecte.
 
El sector de la construcció, malgrat 
les dificultats del moment, intenta 
trobar les vies per a consolidar la seva 
recuperació, encara que els reptes a 
superar s'estenen en diversos fronts.
 
Per la seva banda, un dels sectors 
emblemàtics de l'economia tarragonina, 
com és la química, redobla la seva aposta 
pel territori i el seu futur verd. Encara 
que no a velocitat de creuer, comencen 
a aclarir-se algunes incògnites que 
suposaven un enorme fre, millorant així 
les perspectives de futur. Tot el sector 
inverteix per a consolidar el clúster.

Construcció                                       04-11

Mi mayor error                                  48-51

Empreses                                           54-55

Opinió                                                       58

Protagonista                                     12-19

Port                                                     52-53

Emprenedors                                   56-57

Bona Vida                                                59

Quimica                                             20-47 

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

Col·laboren: Verònica Tapias, Jordi Salvat, Josep Gallofré, Josep M. Cruset, Carles Navarro, Ricard García Valls, 

Daniel Montserrat, Andreu Puñet, Gerard Domínguez ·  Disseny i producció: Cop d'Ull · 

Fotografia: Alba Mariné, Joan Revillas , cedides i arxiu · 

Següents números: març 2022, juliol 2022

Aquest número ha estat possible gràcies a la col:laboració de les següents empreses i institucions:

PORT DE TARRAGONA · BASF · EUROENERGO · RPL INVEST · ASESA · COVESTRO · URV · VOPAK-TERQUIMSA · BORGES ·
CAMBRA DE COMERÇ DE REUS · AEQT  · AITASA · CAT · MESSER IBÉRICA · AJUNTAMENT DE CAMBRILS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ori-anuncio ODS 240x340 CAT.pdf   1   31/5/21   13:38

Número 13
Novembre 2021



Ta
rr

ag
on

a 
Em

p
re

sa
ri

al
  C

o
n

st
ru

cc
ió

4

La lenta i 
complicada 
recuperació 
del sector de
la construcció

Com era d’esperar, la 
pandèmia de la COVID-19, 
amb la conseqüent crisi 
econòmica i social, ha 
enviat el sector de la 
construcció a la recessió. 
Segons dades del PIB de 
Catalunya, publicades per 
IDESCAT, la inversió en 
construcció va caure al 
voltant d’un 26% al primer 
semestre del 2020.

Josep Gallofré
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La pandèmia el que ens 
ha portat de bo és que 
el consumidor ha fet 
un canvi de xip, la 
gent vol tornar a 
tenir cases amb jardí

Josep M. Campillo 
Cedresdos

L’aturada obligatòria 
de l ’activitat va frenar 
el consum de ciment. 
El nombre d’afiliats 
a la seguretat social 
a la demarcació de 
Tarragona es va reduir 
al voltant del 2% de 
gener a agost de 2020.

Un cop superat 
el període de 
confinament, la 
construcció va 
anar recuperant 
relativament 
l ’activitat i no s’ha 
vist tan afectada com 
altres sectors. Les 
empreses, però, estan 
disminuint la seva 
cartera de projectes 
i cada vegada tenen 
més dificultats 
per adjudicar-se 
noves obres, com 
ho testimonia en 
el territori català 
la caiguda de la 
licitació de gener a 
setembre d’un 41% i la 
disminució del nombre 
de metres quadrats a 
construir segons els 
visats d’obra nova, 
amb una reducció del 
35% de gener a juliol 
respecte l ’any anterior.

Josep M. Campillo, 
responsable de 
l ’empresa CedresDos, 
dedicada a la venta 
d’habitatges d’alt 
nivell en municipis 
de la Costa Daurada, 
no es mostra gens 
optimista amb l ’actual 
estat del sector de la 
construcció: “Venim 
d'uns anys bastant 
dolents a la província 
de Tarragona. Vam 
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tenir el problema afegit de la 
situació política viscuda que 
ens va bloquejar bastant i, quan 
semblava que baixava el suflé, 
apareix la pandèmia. La sensació 
és per prémer a córrer”.

Tot i això, Campillo argumenta que 
la pandèmia “el que ens ha portat 
de bo és que el consumidor ha fet 
un canvi de xip, la gent vol tornar 
a tenir cases amb jardí”. En aquest 
sentit, argumenta, ser promotor 
en aquest moment “és complicat”, 
ja que no hi ha “finançament per 
la compra del sòl ni per fer l'obra 
o els tràmits previs. Els bancs 
només ajuden als consumidors 
finals, però del promotor no en 
volen saber res”, argumenta. 

Daniel Asensio, director general 
de l ’empresa constructora COASA , 
creu que la pandèmia agafa a tot 
el sector i en general, al teixit 
productiu, “sense cap tipus de 
previsió ni plans de contenció”, 
un fet que comporta treballar i 
prendre decisions “ràpidament i 
amb molta cura per no equivocar-
te. Considero que gràcies a la 
nostra llarga trajectòria vam 
poder fer les coses amb prou 
coherència”, diu. 

Els mals de la pandèmia
El promotor José Luis García 
(Promociones José Luis García) 
indica que la crisi de la pandèmia 

no l ’ha afectat molt “perquè m'ha 
agafat en una fase on acabava 
una edificació”. “No ho he notat 
pel què fa a la venta d’habitatges. 
Si hagués estat al començament 
d’una obra m'hauria estat 
més difícil”, comenta Asensio. 
Pensa que, sota el seu criteri, 
les mesures econòmiques 
adoptades pel Govern espanyol i 
les autoritats europees “van ser 
beneficioses i van resoldre de 
manera correcta la situació a curt 
termini”. Tot i això, creu que ara 
caldrà veure “com es concreten els 
estímuls dels Next Generation i 
els resultat a llarg termini, cosa 
que no tinc tan clara”. 

Però no tot ha estat negatiu 
per COASA durant la crisi de la 
pandèmia. La situació d'alerta 
sanitària els ha donat l ’oportunitat 
de desenvolupar nous projectes 
pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya: el Nou 
magatzem COVID, l'ampliació de 
la zona de farmàcia i reforma de 
prequirúrgic a l'Hospital Joan XXIII 
de Tarragona. 

Josep M. 
Campillo 
detalla que, a 
dia d’avui, els 
promotors que 
s'atreveixen 
“estan venent 
tota l ’edificació 
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Ens estem trobant 
greus dificultats 
per a la correcta 
execució de 
les obres

Daniel Asensio  
Coasa

d'obra nova” i el romanent que els ha quedat 
és l ’habitatge residual de segona, el qual no 
s'ha venut aquests anys “principalment per 
un problema de preu”. Per a Campillo, el 
handicap existent és el fet que no existeixen 
“pastilles petites per fer entre 5 i 10 
habitatges, només n’hi ha de grans”. 

García considera que el tema de “comprar 
terreny és un altre món” i que no té res a 
veure amb la pandèmia. “Primer hi ha d'haver 
terreny”, afirma, i afegeix que “hi ha zones o 
ciutats o termes municipals on n'hi ha molt 
poc per poder comprar”, com seria el cas, 
segons el promotor, del Camp de Tarragona. 
El promotor no creu que “un ampli nombre 
de pastilles compliqui la situació”. Pensa que 
es “pot fer per polígons i llavors està resolt”, 
sempre i quan es notifiqui a la Generalitat.

Les claus de la 
recuperació
Daniel Asensio també 
és de l ’opinió que 
“construir no és fàcil, ja 
que arrosseguem alguns 
impediments encara de 
l'anterior crisi econòmica i 
en aquesta se n'han sumat 
de nous”. En destaca la 
falta de crèdit. “Tot i que 
l'economia disposa de 
diner barat, les exigències 
d'accés a aquest diner 
són elevades i no tots els 
projectes poden disposar 
del finançament desitjat”, 
expressa.  Amb la crisi 
de la COVID-19, Asensio 
explica que hi ha una falta 
d'aprovisionaments de 
materials, probablement a 
causa de la “globalització 
dels mercats”, així com 
una inflació descontrolada 
de la matèria prima.
Així mateix, exposa 
que com a empresa 
contractista de l'Estat 
“ens estem trobant 
greus dificultats per a la 
correcta execució de les 
obres”.  La llei aprovada 



9

Ta
rr

ag
on

a 
Em

p
re

sa
ri

al
  C

o
n

st
ru

cc
ió

l'any 2017 i el desenvolupament 
del seu reglament “dificulta en 
gran mesura la marxa normal de 
l'execució del projectes”, lamenta.  

Segons detalla Daniel Asensio, 
la recuperació passa per dues 
vies ben diferenciades. En primer 
lloc, fa referencia a accions 
ràpides “com les injeccions 
econòmiques, flexibilitat amb 
les tramitacions d'ERTO”, però 
considera que és important 
també “l'aprovació per part de 
l'administració de mesures a llarg 
termini que generin certs canvis 
estructurals i que garanteixin el 
normal i correcte funcionament 
del teixit empresarial”. En 
aquest sentit creu que és clau 
el correcte enfocament de les 
ajudes promogudes al pla Next 
Generation.

Una recuperació 
complicada fins a 2023
Sota el criteri de Daniel Asensio 
la recuperació del sector no 
arribarà fins al 2023, com 
a mínim, ja que la Comissió 
Europea “ha definit clarament 
els temps i l'objecte de les 
inversions a les que vol destinar 
els fons i busca la transformació 
real en determinats aspectes 
com l'ecologia, l'habitatge o la 
transformació digital”. Pel director 

general de COASA és sens dubte 
una oportunitat que no “s'hauria 
de perdre per tal d'encaixar 
canvis estructurals de pes que 
d'una vegada resolguessin mals 
endèmics que s'arrosseguen 
durant anys”. Tot i això, té certs 
dubtes que l'administració “sigui 
capaç de gestionar-ho tot de 
forma eficient”.

Per la seva banda, Campillo 
coincideix amb Asensio i parla 
d’una recuperació al 2023. “Hi 
ha sòl molt barat, però amb 
pastilles molt grans”, expressa, i 
es pregunta “qui pot desenvolupar 
actualment un gran projecte 
immobiliari  sens que el sector 
tingui ganes d’arriscar”.  

A més, pensa que amb el codi 
tècnic de l'edificació “encarim 
una barbaritat els habitatges” 
“Construir-ne amb jardí per 
sota dels 1.000 euros per metre 
quadrat és impossible”, diu. 
Així mateix, 
afegeix que els 
habitatges de 
segona mà “estan 
passats de preu” i 
que vendre sobre 
plànol “és una 
utopia.  La gent 
només arrisca o 
posa diners si la 
promoció està 
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Hi ha zones, 
ciutats o termes 
municipals on 
hi ha molt poc 
terreny per 
poder comprar

José Luis García   
Promociones José Luis García

començada i si totes les quantitats 
entregades venen avalades. Ara 
és el moment del comprador final, 
que haurà d'absorbir el sobrecost 
de risc que té el promotor i 
això vol dir que tots els preus 
s'incrementaran”, lamenta.

Per José Luis García la solució és 
que hi hagi “sòl necessari per fer 
creixement”. A més, critica que no 
es fan “habitatges de protecció 
oficial. Si no hi ha sòl per 
construir no hi ha aquest espai 
per tal que l'ajuntament faci la 
labor d’habitatge social”, conclou.

Caiguda dels visats 
per construir o 
reformar immobles
Segons l ’informe de la Cambra 
de Contractistes d’Obres de 
Catalunya respecte a l ’impacte 
de la Covid i perspectives per al 

sector, publicat a l ’abril del 2021, 
els indicadors avançats (licitació 
i visats) “ens indiquen que poden 
haver dificultats a mitjà termini 
perquè s’està licitant menys i el 
sector privat ha iniciat menys obres 
o manté paralitzats els projectes 
en espera de millors perspectives”. 
Afirmen que per iniciar la 
recuperació, el sector privat 
necessita “millorar la confiança, 
que dependrà, com és obvi, de 
l ’evolució de la pandèmia i la 
introducció de mètodes diagnòstics 
més ràpids i, eventualment, d’una 
vacuna efectiva”. 

Per una altra banda, els visats per 
construir o reformar immobles 
van reduir un 1,5% la superfície 
conjunta fins al juny respecte al 
mateix període del 2020, i un 15% 
al respecte del primer semestre 
del 2019, segons detalla el Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya (Coac).
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REUS VIU EL VI 
i LA MÚSICA Tastos dels vins de les 

Denominacions d’Origen de la Cambra 
maridats amb les cançons de músics del territori
ESPAI LLOTJA
Informeu-vos de la programació a 
www.cambrareus.org

Promotora de l’economia 
d’un territori privilegiat

L'entitat assegura que el sector 
de l'edificació "encara no pot 
parlar de recuperació" i diu que 
durant els primers sis mesos es 
van visar 6.251 habitatges, un 
5,7% anual menys. Els projectes 
d'ús residencial també van 
caure especialment a Barcelona, 
Girona i Lleida i a Tarragona hi va 
haver una lleugera recuperació. 
Així mateix, la demarcació de 
Tarragona va augmentar la 
quantitat de metres quadrats 
visats durant el primer semestre.
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Directora general 
corporativa d'Infinitum

El naixement 
d’Infinitum marca 
l’inici d’una nova 
era del resort

MariLuz 
Pujol
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Després d’una dècada com a directora d’administració i finances, 
el juny de 2020 MariLuz Pujol Matilla va ser nomenada directora 

general de Mediterranea Beach & Golf Community, la societat 
participada al 100% per Criteria, que impulsa el resort Infinitum, un 
espai de 500 hectàrees situat entre els termes municipals de Salou 
i Vila-seca. Infinitum -abans Lumine- compta amb dos camps de 
golf i un de pitch&putt, a més d’una interessant oferta de restauració 
i un Beach Club amb vuit piscines. Al resort, que va iniciar la seva 
activitat el 2008, hi treballen 90 persones i, en temporada alta, la 
plantilla supera el centenar de treballadors. A partir de l’estiu vinent 
estarà construïda la primera fase immobiliària, amb 150 habitatges 
plurifamiliars, dels quals més d’una quarta 
part ja tenen una prereserva de compra. 
Encara no hi ha data per l’inici de la segona 
fase. La llei urbanística permet construir al 
resort un total de 2.400 habitatges, a més 
d’equipaments comercials.

Per què la transformació de 
Lumine en Infinitum?
El naixement d’Infinitum marca l’inici d’una 

nova era del resort. El resort es va construir 

el 2008 i des de llavors hem estat treballant 

en els diferents serveis que volem oferir i 

ara hem posat la primera pedra de tot el que 

ha de venir, que encara és molt més del que 

hem fet. El llançament de marca del resort 

l’hem fet coincidir amb el llançament d’un 

altre dels nostres serveis més importants: 

la branca residencial. La marca Infinitum no 

només es refereix a la part residencial, sinó a 

tots els serveis del resort. Vam començar la 

construcció el 2019 i ara ja tenim els primers 

habitatges acabant-se. La marca que teníem 

fins ara estava relacionada amb uns atri-

buts i, com ara en venen més, és més fàcil 

llençar una nova marca que explicar que ara 

serem més coses que amb l’antiga.

Anirem creixent a partir 
d’escoltar el mercat i veure 
que ens està demanant. 
Els primers 150 habitatges són 
plurifamiliars, però oferirem 
diferents tipologies, com 
unifamiliars o adossats 

La construcció dels primers habitatges d’Infini-
tum ha coincidit amb la pandèmia de la Covid-19. 
Això els ha afectat?
Ens ha afectat molt, com a tothom. Quan es va 
declarar l’estat d’emergència, el març de l’any pas-
sat, va coincidir amb el moment que volíem fer el 
llançament comercial de la primera fase d’habitat-
ges. El que hem fet és aprendre i intentar recon-
duir tota l’estratègia comercial. Hem continuat 
amb la construcció, perquè estem segurs que 
les coses milloraran en qualsevol moment. Es va 
decidir endarrerir la part de la comercialització i 

Jordi Salvat

Alba Mariné
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canviar l’estratègia. Només hem llançat 
la comercialització al mercat local, de 
proximitat i encara no hem anat a ven-
dre a la part internacional. Allí es veu la 
marca Infinitum per referències de golf, 
però no hem fet una campanya immo-
biliària fora de l’àmbit de Catalunya.

Dels 150 habitatges que han previst 
acabar l’estiu de 2022, una quarante-
na ja tenen una prereserva de compra. 
Quina valoració en fan?
Molt positiva. Estem gratament sor-
presos. Teníem una llista de clients 
interessats en el projecte, perquè porta 
des de 2008 i se sabia que arribarien els 
habitatges en algun moment. Ha seguit 
obrir la prereserva i els hem tingut aquí 
de seguida.

Quin perfil de client tenen?
Ens dirigim a un perfil familiar, a partir 
de 35 anys, i que busquin un estil de 
vida diferent: tranquil·litat, un entorn 
respectuós amb el medi ambient. Si 
vens a viure a Infinitum, casa teva co-

mença quan entres per una de les portes del resort i, 
des d’aquí, pots gaudir de tots els serveis que ofereix, 
amb tots els elements comuns. I tot això queda resu-
mit en el nostre “Welcome to everything.”

Es plantegen la construcció de nous 
habitatges per fases.
Sí, hem construït els primers 150 habitatges i anirem 
construint fases a mesura que el mercat ens ho dema-
ni. Resorts d’aquest estil se n’han vist molts a tot arreu 
i el pilar fonamental era la part immobiliària. Es van 
construint habitatges i llavors es va fent carreteres i 
afegint serveis en funció del que es va construint i ve-
nent. Nosaltres ens hem allunyat totalment d’aquesta 
estratègia de desenvolupament. 

Com ho han fet?
Si vols comprar una casa a Infinitum ja saps quin 
entorn tindràs, com seran els teus carrers i la vialitat. 
Molts dels serveis ja hi són i els pots viure. Per les 
següents fases no tenim cap pressa. Anirem creixent 
a partir d’escoltar el mercat i veure què ens està 
demanant. Aquests primers 150 habitatges són pluri-
familiars, amb estances molt grans, però oferirem un 
multi-producte, amb diferents tipologies d’habitatge, 
com unifamiliars o adossats. Pocs resorts s’han desen-

Els 2.400 habitatges no és un objectiu per a nosaltres, 
sinó que ho és poder continuar avançant i que les 
característiques del resort es mantinguin fermes
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volupat com aquest, oferint uns serveis 
potents des de l’inici, que és el nostre 
fet diferencial. La crisi del 2008 va 
deixar molta gent cremada o amb molt 
mala reputació. Han passat uns quants 
anys però la memòria segueix present. 
Molta gent va invertir en projectes que 
han quedat parats. La casa hi és, però 
el camp de golf no. Aquí ho estem fent a 
l’inrevés. La part residencial sorgeix ara 
i anem a poc a poc.

En total estaríem parlant de 
2.400 habitatges?
Aquesta és la xifra màxima que marca la llei urbanís-
tica que regula l’àmbit del Centre Recreatiu i Turístic 
(CRT), que és on ens trobem. És un topall i està bé que 
hi sigui, si tenim en compte les barbaritats que s’han 
fet en el nostre territori els darrers anys. No és una 
xifra objectiu per a nosaltres, sinó que ho és poder 
continuar avançant i que les característiques del resort 
es mantinguin fermes i que són sobretot el servei al 
resident. S’han generat serveis com carrers i seguretat. 
Ja tenim la persona que s’encarrega del servei d’aten-
ció als residents, un departament que s’encarregarà de 
qualsevol problema que tingui una persona que viu en 
el recinte del resort. A nivell residencial, vetllarem molt 
per diferenciar-nos de la zona de platja. Estem a anys 
llums en densitat, alçades i població en comparació a 
tota la Costa Daurada. Aquest és el nostre tret dife-
rencial amb altres resorts. El nostre objectiu no és el 
volum sinó la qualitat. Venir a viure aquí ha de ser una 
cosa fàcil.

Quan acudeixin al mercat 
internacional, que els diferenciarà 
d’altres resorts?
Principalment la sostenibilitat i la cura de l’entorn. 
Som un dels resorts a nivell europeu que tenim més 
certificacions mediambientals. A part d’això, dins del 

Som un dels 
resorts a nivell 
europeu que 
tenim més 
certificacions 
mediambientals
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nostre resort tenim un espai protegit, 
que és la Sèquia major, on hi ha una 
diversitat de fauna i flora molt gran. 
També la vialitat i el tancament. Som 
un espai privat, amb una porta d’accés. 
Això dona una seguretat i un control 
sobre els espais, que altres resorts no 
tenen. I també la ubicació i la zona, que 
és molt important per a nosaltres, amb 
la proximitat a la ciutat de Tarragona, 
la sortida al mar directe, la gastrono-
mia... I una altra cosa important és que 
podem oferir el territori. 

Expliqui-ho.
Som conscients que estem dins d’un 
territori i, tot i ser un espai privat, no 
podem viure d’esquenes a aquest 
territori. La millor manera de conviu-
re amb el territori és que els nostres 
clients i residents sàpiguin el que hi ha 
dins l’entorn. L’espai segur el vols, però 
també sortir d’aquí i relacionar-te. Amb 
els clients de golf ja estem organitzant 
experiències, però en farem més com 
esdeveniments, jornades o activitats. 
Ho volem potenciar, perquè creiem que 
el perfil de client que tenim ho dema-
narà. Al nostre client li hem d’ensenyar 
tot el que tenim.

Un cop passi la pandèmia, que sembla 
que serà la primavera de l’any vinent, i es 
produeixi una demanda important d’ha-
bitatges, tal com indiquen els experts, es 
poden quedar enrere o podran donar-hi 
resposta d’una manera àgil?
Sí, és un risc, però podem posar en marxa 
fases petites. Quan et planteges com-
prar un habitatge i més d’un estil com el 
nostre, ja tens assumit que has d’esperar 
un temps segurament per poder entrar-hi 
a viure. Podem perdre algun client per no 
tenir preparada una segona fase? Sí, però 
per altra banda tindrem el seu feeling i el 
que estan buscant i això ens ajudarà molt 
a preparar la següent fase.

En la vessant del turisme de golf, quines iniciatives 
tenen previstes per atraure més practicants 
d’aquest esport?
El golf va néixer el 2008 i llavors la Costa Daurada no 
era un destí de golf pròpiament, com ho és Andalusia 
o altres zones de l’Estat. El nostre objectiu era do-
nar-nos a conèixer en la tour operació. En vuit o de 
anys vam aconseguir tenir unes xifres i un reconeixe-
ment important a nivell del nord d’Europa, entre el 
golfista escandinau, Regne Unit, Alemanya i una mica 
de França. Amb el llançament de nous serveis, ara ens 
estem redireccionant a un públic de més alt standing i 
ens reorientem cap al centre d’Europa, tant en la part 
residencial com el golf. Incorporem Suïssa i Holanda 
com a mercats i poten-
ciem molt més França. 
L’estratègia de golf és 
continuar mantenint 
una qualitat fantàstica 
de la gespa i, per res, 
anar a buscar volum, 
sinó la qualitat. Bus-
quem el jugador de gol 
que valora la qualitat i 
vol venir aquí per provar els camps i tenir experiències 
amb nosaltres. Del perfil del golfista, és molt impor-
tant que vingui aquí no només a jugar a golf sinó que 
vulgui tornar amb la seva família, ja que passa a ser 
un client que consumeix molt més el que és el resort 
i també la regió. El més freqüent és que la família del  
jugador de golf –o almenys no tota– sigui aficionada 
al golf.  Busquem el golfista que vulgui repetir i que 
vulgui quedar-se a viure aquí.

Darrerament han captat alguna competició.
De les més importants que tenim ara és la final de l’Eu-
ropean Tour Qualifying School, que és el pas previ 
per entrar als professional de golf. L’hem albergat du-
rant tres anys. Tenim bones relacions amb la Federació 
Catalana i també l’espanyola. Hem fet opens, tornejos 
internacionals i juniors. 

Tenen algun projecte esportiu de futur més 
enllà del golf?
Els principals objectius nostres són la tranquil·litat i 
la salut i aquí entra l’àmbit esportiu. Ara, l’esport que 
tenim és el golf. Tenim un petit gimnàs, que l’hem 

Pocs resorts s’han 
desenvolupat com 
aquest, oferint uns 
serveis potents 
des de l’inici
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La part comercial aniria més enllà de tenir una gran 
botiga de golf?
Dependrà de com creixi el resort i l’entorn. Des de les 
nostres cases club ho podrem oferir als primers resi-
dents, però en un futur necessitarem fer-ho créixer i 
seran botigues orientades a les necessitats bàsiques i si 
ha de venir una botiga de roba o més coses ho anirem 
veient. Metres quadrats comercials n’hi ha dins el resort i 
els utilitzarem depenent de la demanda que tinguem.

Pensen en potenciar una vessant cultural perquè la 
gent conegui Infinitum?
La idea és treballar amb el que el territori ja ofereix. 
La ciutat de Tarragona, per exemple, té un patrimoni 
cultural fantàstic. En el futur segurament organitzarem 
esdeveniments dirigits a un públic més concret. 
Tot arribarà. 

Parlem del Beach Club.
És una instal·lació important dins del resort, la nostra 
porta cap al mar, cap a la platja, amb vuit piscines i 
amb una oferta gastronòmica que aquest any li hem 
volgut donar un impuls. Any rere any hi hem anat fent 
inversions en coses petites perquè els clients ho no-
tessin. Una cosa que ha fet la pandèmia és que ens ha 
descobert molta gent de la zona amb segones residèn-
cies fora que no s’han mogut aquests dos darrers es-
tius. Ens han descobert i repeteixen. Hem tingut molta 
clientela que no ha anat al Beach Club i només ha 
anat al restaurant, que es pot fer. Aquest estiu aquest 
tipus de client ha estat un 30%. Volem que qui ens ha 
descobert a la platja pugui gaudir també de l’oferta 

d’ampliar. Som conscients que haurem 
de complementar una oferta esportiva 
més gran en el futur del resort, perquè 
el resident ens el demanarà. Quan i de 
quina manera és un tema que tenim 
pendent. També tenim contemplades 
més zones comercials, més restauració, 
més botigues.

Més restauració vol dir més establi-
ments o potenciar els que hi ha ara?
També coses noves. Si hi ha més allot-
jament, hi haurà més serveis de res-
tauració. Ho necessitarem. Buscant 
una oferta molt variada i contemplar 
totes les necessitats, com càterings pels 
nostres residents a casa, o en un futur, 
portar-los per exemple un xef a casa i 
que els faci el menjar allí en un esdeve-
niment o una celebració amb la família.

Perfil
Professió 
Directora general d’Infinitum 
Mediterranea Beach & Golf 
Community

Aficions
Pàdel, llegir, la platja i fer coses 
amb els meus fills

Trets distintius del 
seu caràcter 
Actitud positiva davant 
dels projectes personals 
i professionals, exigent i 
responsable. 
Capacitat d’il·lusionar-me.

Des del mar, mires les 
construccions que hem fet a 
nivell de platja i no les veus. 
És un tret diferencial de la 
construcció que volem per la 
gent que visqui al resort



de restauració que tenim a les cases club. 
Volem millorar cada dia i tenim molt recorre-
gut. Tenim un futur engrescador.

Quin és aquest recorregut de futur?
El projecte ha tingut des del començament 
una connotació envers la sostenibilitat i el 
respecte a l’entorn. Des del mar, mires les 
construccions que hem fet a nivell de platja 
i no les veus. És un tret diferencial de la cons-
trucció que volem per la gent que visqui al 
resort. En les següents fases ho continuarem 
fent. En els camps de golf tenim fetes unes 
inversions pel que fa al manteniment i al rec 
per fer-ho amb aigua de la depuradora cent 
per cent. Enguany també hem incorporat 
plaques solars. I tant les construccions com 
els camps de golf tenen les màximes certifi-
cacions mediambientals. I els tenim des del 
moment de la construcció. En la renovació 
de mobiliari o qualsevol actuació ho fem 
amb una visió Eco First.

Amb anterioritat al xoc sobre l'economia que va suposar la 
pandèmia, Criteria ja havia iniciat les obres del complex de 
150 habitatges plurifamiliars, que va suspendre reprenent-
les en la segona meitat del any passat. Si inicialment els 
criteris d'expansió d'aquest projecte tenien el segell de 
prudents –encara que es remenaven xifres realment 
espectaculars-, amb la recuperació després dels embats 
econòmics del Covid, no sembla que els promotors 
vulguin canviar d'opinió. De manera que la possibilitat, 
per normativa, de poder fer 2.400 habitatges, queda 
allunyada envers la moderació i la qualitat. Un projecte, 
doncs, pràcticament a mida de la demanda i allunyat del 
gigantisme.
 
No obstant això, de les 150 unitats projectades, Criteria 
ja compta amb pre reserves per a 40 d'elles, la qual cosa 
ha sorprès positivament els seus gestors. A més, el gruix 
d’aquesta demanda prové d’entorns molts pròxims al 
projecte: Reus, Tarragona, Salou, bàsicament, i resta de 
Catalunya. De moment s'estan aixecant 80 unitats, que 
seran les anunciades 150 a la fi del projecte. Els habitatges, 
entre 80 i 160 m², i de diferents tipologies, parteixen d'un 
import de 360.000 euros. L'objectiu és que a inicis de l'estiu 
del 2022 estigui la promoció totalment acabada.
 
Les següents fases estan en estudi i dependran de l'evolució 
de les vendes d'aquesta primera. De fet, aquesta primera 
promoció és un termòmetre per a calibrar l'acolliment 
i el disseny de les futures inversions immobiliàries en el 
complex. Igualment succeeix amb les àrees geogràfiques 
de promoció de l'oferta, més enllà de l’inicial mercat local 
espanyol. Així, la majoria de les reserves provenen del 
mercat català, encara que en el futur immediat Criteria 
es planteja fer accions de màrqueting en mercats molt 
assenyalats del centre d'Europa, a més de França i Holanda.
 
Un dels grans avantatges del projecte immobiliari 
d’Infinitum és que els serveis que s'afegeixen a la 
promoció per als futurs propietaris ja estan en marxa 
avui dia. Camps de golf, restaurants, espais d'oci enfront 
de la mar, seguretat, comunicacions, entre altres, són una 
realitat. I la propietat ja pensa a afegir molts altres que 
oferiran major qualitat de vida als residents. Això que pot 
semblar obvi, no ho és tant en la majoria de promocions 
d'aquest tipus, en les quals els habitatges es construeixen 
primer i després arriben els serveis.

Èxit de la 
primera 
promoció 
immobiliària

J.A.D.
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Química
Claus per afrontar el futur del sector

El clúster químic local encara els pròxims anys amb un renovat optimisme. Les 
inversions que han anunciat les principals empreses del sector a Tarragona 
vénen a confirmar la confiança a continuar apostant pels seus actius, millorant 
o ampliant instal·lacions.

D'altra banda, algunes de les millores que reclamava el sector sembla que han 
entrat en vies de solució, la qual cosa genera una major confiança.

A més, amb creixent implicació, el sector no ha dubtat a seguir la senda de la 
sostenibilitat amb significatives apostes, algunes d'elles molt ambicioses.

Els pròxims anys seran claus en la cristal·lització dels projectes anunciats i amb 
la possibilitat, fins i tot, que vegem noves empreses del sector instal·lar-se a les 
nostres comarques.
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Producció total del sector petroquímic tarragoní

 

Augment, el 2019, d’un 1,06% respec-
te de l’any anterior.  

És la quarta producció més elevada 
de la darrera dècada.

La química és el sector que més ven a l’exterior des de Tarragona. 
Amb un 53,2% del total, més de la meitat d’exportacions que es fan des del territori.
Més de la meitat de la seva producció va a vendes a l’estranger.

Indicadors econòmics

Pes del sector en l’economia del territori
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ÀSIA

AMÉRICA

12, 6%

4,8%

11,5%

RESTA
DEL MÓN

1, 2%

59, 6%
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10, 6%

RESTA
D’EUROPA

+50%

66%

DE LES EXPORTACIONS
DE LA DEMARCACIÓ 

DE TARRAGONA

DELS MOVIMENTS DEL 
PORT DE TARRAGONA

+20 M
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ANUAL

1r POL QUÍMIC DEL 
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33
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El pes del sector químic de tota
Espanya en l'economia de l'Estat*

Contribució de l’indústria química 
al producte interior brut

Ocupació generada 
pel sector químic a 
nivell de tota Espanya*

* Dades de Feique
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20.029
MILIONS € DIRECTA

39.844
MILIONS € INDIRECTA

7.779
MILIONS € INDUÏT

5,8%
PBI ESPANYOL

205.200
LLOCS DE TREBALL
DIRECTES

354.996
LLOCS DE TREBALL
INDIRECTES

137.484
LLOCS DE TREBALL
INDUÏTS

3,5%
DE LA POBLACIÓ 
ACTIVA OCUPADA
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Director general de la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

Andreu Puñet

a darrera edició d’Expoquímia al setembre 
passat va ser un interesant aparador del 
present de la indústria química en el nostre 
país i a la resta del món. Però sobretot va 
ser un aparador del futur del sector. Tot i 
que no se’n parli tant com de l’energètic, el 
logístic o l’automobilístic, el sector químic 
també serà clau en un futur proper on la 
transició energètica, el desenvolupament 
sostenible i la digitalització marquen 
el ritme i la profunditat dels canvis que 
veurem produir-se en les pròximes dècades. 
En aquest context, els nous materials, 
l’economia circular i l’hidrogen verd han 
estat alguns dels reptes concrets que 
les indústries del sector han presentat 
en el certamen i els qual seguim amb 
atenció des del Port de Tarragona, com 
a infraestructura logística i hub químic 
a la Mediterrània que som. Conscients 
del nostre paper en la cadena logística, 
mantenim un seguiment constant per 
adaptar-nos a les necessitats canviants 
dels nostres clients. 

La creixent ocupació del moll de la 
Química facilita l’augment de la seva 
capacitat d’emmagatzematge i distribució 
de productes petroquímics que s’està 
traduint en un augment sostingut dels 
tràfics portuaris. Així doncs, les inversions 
de les empreses instal·lades al moll de la 
Química el fan una infraestructura cada 
cop més competitiva per als clients. En 
conseqüència, aquesta major capacitat 
obre la porta a noves línies marítimes, a la 
reducció de costos per l’efecte d’economies 
d’escala i finalment a un augment de la 
competitivitat per a les empreses del 
nostre territori.

En paral·lel, el Port segueix estudiant la 
viabilitat de la implantació de l'hidrogen 
verd com a combustible alternatiu per a 

la mobilitat marítima i terrestre i també per als processos 
logístics i industrials.  Una energia alternativa que també ha 
generat l’interès de les empreses químiques i petroquímiques 
del nostre territori. Alguns del temes abordats en aquest 
fase d’estudi és el desenvolupament de plantes de generació 
d'energia verda, conversió a hidrogen i ús en zona portuària. 
Aquesta possibilitat també obriria les portes a la implantació 
d'energies renovables, electrificació de molls, instal·lació 
d'electròlits i proves pilot d'adaptació de maquinària 
portuària, tractors de tren i vaixells de servei a l'operació amb 
hidrogen.

Per altra banda, el Port de Tarragona també ha impulsat, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Vila-seca, Repsol i 
AITASA, el projecte “Cal·lípolis Next Generation” on, entre 
d’altres objectius turístics i mediambientals, també contempla 
la millora de les instal·lacions portuàries per a operatives 
d’hidrocarburs, com per exemple la millora del front 80-S 
existent al pantalà de Repsol, per permetre l’atracada 
d'embarcacions de fins a 140.000 TPM que actualment no 
poden operar a l'interior del Port de Tarragona a causa de 
les seves grans dimensions. D'aquesta manera, es desviarà 
el tràfic existent de la monoboia a mar obert a l'esmentada 
plataforma 80-S a l'interior del Port, garantint així una major 
seguretat en l’operativa.

Totes aquestes iniciatives tenen en comú el treball colze 
a colze amb els nostres partners, posant la vista a estar 
preparats per fer front a l’escenari disruptiu que suposa 
la transformació econòmica que s’acosta. Una transició 
tecnològica, digital i energètica per aconseguir un 
desenvolupament econòmic sostenible, que contribueixi 
a la lluita contra el canvi climàtic i alhora generador de 
riquesa i benestar.

El repte és compartit amb tots els actors del nostre país, i 
més concretament per a les nostres comarques. I Per això, el 
Port de Tarragona impulsa iniciatives comunes, com la Vall de 
l’Hidrogen Verd Catalunya Sud i el projecte Cal·lípolis Next 
Generation, i promou iniciatives mediambientals, com l’impuls 
del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 i la recuperació 
mediambiental a La Pineda, amb la mirada posada en el 
benestar de les futures generacions.

Un futur 
sostenible

Josep M. Cruset
President del Port de Tarragona

L
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Aigua regenerada, un recurs creixent

Inversió en protecció mediambiental del sector químic espanyol (M€)

Consum d’aigua de les 
empreses de l’AEQT

Consum d’aigua regenerada
de les empreses de l’AEQT
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Quins són els reptes de la 
indústria química per als 
propers anys?

La transició energètica cap a la neutra-
litat climàtica és imprescindible per al 
planeta i per això les indústries haurem 
de complir amb les reduccions de CO2 
que fixa Europa en els horitzons 2030 
i 2050. Aquest és el nostre gran repte 
de futur i ja de present. El sector està 
decidit a emprendre aquest camí per 
obligació, per complir amb els límits 
que marca Europa però, sobretot, 
també per convicció. Les persones que 
formem el sector som els primers que 
ens exigim ser sostenibles.

L’emergència climàtica està acce-
lerant la necessitat de tirar enda-
vant la transició energètica el més 
aviat possible. En alguna ocasió ha 
dit que l’hidrogen és la resposta. 
Quines oportunitats obre l’hidro-
gen verd per a les empreses quí-
miques de Tarragona?

Per què l'hidrogen? En primer lloc, 
perquè és un element abundant, el més 
abundant del planeta, i posseeix un 
poder energètic elevat: tres vegades el 
del petroli. A més, en la seva combustió 
no produeix CO2. Tampoc en la seva 
generació, si aquesta es porta a terme 
a partir d'energies renovables, en el 

que es coneix com "hidrogen verd". De 
manera que, quan es parla de la transi-
ció energètica, l'hidrogen és 
la resposta.

Per a la indústria química de Tarragona, 
representa l’oportunitat de renovar-se i 
transitar cap a un nou model energètic 
climàticament neutre, més sostenible i 
innovador, i permetria reforçar la seva 
supervivència a llarg termini. La transi-
ció energètica, com dèiem, és impres-
cindible des de tots els punts de vista, 
i també una obligació que fixa Europa 
en les properes dècades. Així doncs, 
les empreses hauran de recórrer aquest 
camí si volen seguir operant. 

Quins altres avantatges té el 
nostre territori, a més del polígon 
petroquímic, per a ser candidat a 
convertir-se en la Vall de l’Hidro-
gen de Catalunya?

Si hi ha algun territori que reuneix 
les condicions per ser vall de l’hidro-
gen, sens dubte, és Catalunya, amb una 
aportació fonamental de les comarques 
de Tarragona: per la presència de la 
indústria química, perquè és la segona 
àrea metropolitana del país, perquè 
comptem amb un dels grans ports de 
la Mediterrània, per la presència de 
coneixement, amb universitats i centres 
de recerca que són referents interna-
cionals, per l’experiència i coneixement 

que ja hi ha en generació 
d’energia, perquè ja és un 
territori amb forta generació 
de renovables... Tenim tots 
els condicionants per ser el 
principal hub d’hidrogen del 
sud d’Europa.

En quina posició està el 
territori per poder ac-
cedir als fons europeus 
Next Generation vinculats 
a l’hidrogen verd?

Sabem que l’ús de l’hidrogen 
renovable és l’alternativa al 
model actual de combus-
tibles fòssils però, ara per 
ara, l’hidrogen renovable no 
és competitiu. Per això cal 
accelerar i activar ajudes i 
subvencions, així com també 
modificacions estructurals i 
de regulació, per afavorir la 
seva implantació en aquest 
context en què encara no és 
una solució competitiva.

És per aquest motiu que la 
promoció de les anomena-
des valls de l’hidrogen són 
una de les categories que 
Europa insta a prioritzar amb 
els fons Next Generation. I, 
com dèiem, si algun territori 
reuneix totes les condicions 

President AEQT

Tarragona Empresarial  Química

Rubén Folgado

Verònica Tapias

“Necessitem abaratir 
el cost de l’energia per 
ser més competitius 
a nivell europeu”
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per esdevenir una vall de l’hidrogen, 
aquest és Catalunya i en particular 
les comarques de Tarragona. Ara bé, 
reunir les condicions no és suficient, cal 
explotar-les i posar-les en valor, amb el 
treball conjunt i l’aposta decidida pel 
projecte per part de tots els agents 
implicats, públics i privats, que és el 
que s’està fent en el si de la Vall de 
l’Hidrogen de Catalunya que lidera la 
Universitat Rovira i Virgili.

Alguns directius d’empreses locals 
han aconseguit reforçar inversions 
de les seves companyies al nostre 
territori i, fins i tot, evitar el tras-
llat de part de la producció, tot i 
que els costos fossin superiors que 
en altres llocs. Com ho valora? 

Són, sens dubte, bones notícies, no 
només pel que representen a nivell de 
creació de nous llocs de treball, activi-
tat econòmica induïda, etcètera, també 
pel missatge que representen: ratifi-
quen que, malgrat tots els dèficits en 
competitivitat que patim com a territo-
ri, a Tarragona seguim sent competitius 
i atractius i les grans multinacionals ens 
veuen no només com un dels grans pols 
químics del món en el present, sinó 
també de futur.

I encara ho seríem més si es resolgues-
sin qüestions que com a territori arros-
seguem des de fa massa temps, com 
ara l’elevat cost de l’energia elèctrica, 
l’absència de regulació de les xarxes 
elèctriques tancades, la insuficiència i 
obsolescència de les infraestructures 
elèctriques o el retard d’infraestructu-
res viàries i ferroviàries clau com l’A-27 
o el Corredor Mediterrani. Qüestions 
totes elles que ens fan competir en 
inferioritat de condicions respecte de 
la resta de la Unió Europea, on totes 
aquestes qüestions sí que estan resol-
tes.

L’accident d’IQOXE ha marcat un 
abans i un després en la relació de 
les químiques amb la societat. La 
percepció d’inseguretat per part de 
la ciutadania s’ha incrementat. Com 
s’està avaluant la nova situació?

El sector químic és segur i la segure-
tat és la seva màxima prioritat en tot 
moment. Això es manifesta tant en 
les mesures, tecnologies, protocols i 

projectes conjunts desenvolupats en 
aquesta àrea, com també en els resul-
tats: els índexs demostren que la quími-
ca és un dels sectors més segurs, tant 
en nombre d’accidents com en la seva 
gravetat. Els accidents greus, tal com 
demostren les dades, són molt excep-
cionals. Tot i això, el sector òbviament 
no es conforma i continua invertint i 
treballant per seguir millorant aquests 
índexs. Algunes d’aquestes accions 
les inclou el mateix Pla Estratègic de 
l’AEQT que, de fet, dedica el seu pri-
mer gran bloc d’accions a la seguretat 
per mantenir-ne la millora continuada.

Ara bé, malgrat que la química és un 
sector segur, un dels més segurs que 
hi ha, és cert que les percepcions de 
l’entorn no sempre estan en consonàn-
cia. Precisament una de les tres grans 
fonts d’inspiració en les quals l’AEQT 
s’ha basat per elaborar el seu nou Pla 
Estratègic ha estat el feedback de la 

societat. Durant el 2020, arran de l’ac-
cident a IQOXE, vam reforçar la nostra 
aposta pel diàleg i la transparència i al 
llarg de l’any vam mantenir prop de 200 
trobades amb diferents agents públics i 
privats del territori: institucions, enti-
tats, associacions... I això ens va servir 
per detectar quines eren les seves 
inquietuds, suggeriments, propostes, 
demandes... I moltes d’elles les hem 
incorporat al Pla Estratègic.

En aquest sentit, el pla preveu el 
desplegament de nombroses accions 

que posarem en marxa, o 
que ja ho estan, en matèria 
d'informació, divulgació o 
transparència. El diàleg amb 
l'entorn ens ha servit per de-
tectar que hi ha una demanda 
de més coneixement sobre el 
sector, i el posarem en mar-
xa: formar i informar sobre 
què és la indústria química, 
com funciona, quins produc-
tes fabrica, com treballa per 
minimitzar el seu impacte, 
quins són els seus riscos i 
com es gestionen... i, per 
descomptat, què fer en cas 
d'emergència. Ens hem ofert 
al Departament d'Interior 
per participar en la divulgació 
del Plaseqta.

El Pla Estratègic per a 
2021-2023 contempla un 
sistema de millora con-
tínua en seguretat, que 
es preveu que sigui certi-
ficable. Com funcionarà? 

La competència de vetllar 
pel compliment de qualsevol 
normativa i d’efectuar inspec-
cions correspon a l’adminis-
tració pública. L’AEQT és una 
associació d’empreses que, 
voluntàriament, s’hi adhe-
reixen per sumar esforços 
en aquells temes que són 
d’interès comú: projectes 
conjunts, sinèrgies, manco-
munar algunes actuacions... 
Ara bé, és cert que com a 
conseqüència de l’escolta 
activa al territori, es va de-
tectar l’expectativa, per part 
de l’entorn, de que l’AEQT 
assumís algunes funcions que 
fins ara no exercia. Per això 
el nou Pla Estratègic preveu 
establir aquest sistema de 
gestió de la millora continua-
da de la seguretat, que passa 
per establir uns estàndards 
mínims conjunts per a totes 
les empreses associades, més 
enllà dels que fixi la normati-
va o dels que cada empresa 
ja es marca internament.

Es tracta d’un sistema que 
serà pioner en el sector a 
nivell internacional: no es 
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coneix cap altre exemple de polígon 
químic que compti amb estàndards 
de seguretat conjunts per a totes les 
companyies que hi operen. Aquests es-
tàndards aniran més enllà del que fixa 
la normativa i les empreses que formen 
part de l’AEQT es comprometran a apli-
car-los i complir-los. El sistema, a més, 
serà certificat i auditable externament 
per tal de garantir aquesta homogeneï-
tat per part del global del sector en el 
compliment d’uns estàndards mínims 
comuns per tothom. 

Tot plegat s’està començant a treballar 
ja en el si de la xz, ja que el compromís 
és posar-lo en marxa tan aviat com es 
pugui i, en tot cas, que el sistema esti-
gui en funcionament i a ple rendiment 
durant el període de vigència del pla 
(2021-2023). Les passes a seguir estan 
marcades: en primer lloc, cal definir els 
estàndards comuns que configuraran 
aquest sistema. Un cop definits, les em-
preses els hauran d’incorporar durant 
un període d’implementació. Un tercer 
aspecte que la Comissió de Seguretat 
de l’AEQT haurà de determinar, i ja s’hi 
està treballant, són les certificacions 
i auditories: caldrà identificar un au-
ditor extern i independent que pugui 
certificar el compliment d’estàndards 
en els diferents camps que cobrirà el 
sistema: seguretat i salut laboral, segu-
retat de processos industrials i també 
gestió d’emergències. Finalment, un 
altre aspecte que caldrà definir són els 
mecanismes de correcció en cas que el 
procés d’auditoria reveli desviació en el 
compliment d’aquests estàndards.

La majoria de les químiques fan 
grans esforços en comunicació i 
RSC, però, com vostè mateix ha 
apuntat, potser no acaba d’arribar 
el missatge com és pretén. Quines 
línies seguirà l’AEQT per millorar 
la imatge de les empreses quími-
ques de cara a la societat local?

Com comentava abans, una de les tres 
grans fonts d’inspiració en les quals 
l’AEQT s’ha basat per elaborar el seu 
nou Pla Estratègic ha estat el feedback 
de la societat recollit durant les moltes 
reunions i trobades que vam mantenir 
el 2020, i que han permès incorporar 
al pla nombroses accions que posarem 
en marxa, o que ja ho estan, en matèria 
d'informació, divulgació o transparèn-
cia: formar i informar sobre què és la 
indústria química, com funciona, quins 

productes fabri-
ca, com treballa 
per minimitzar 
el seu impacte, 
quins són els 
seus riscos i com 
es gestionen, 
què fer en cas 
d'emergència... 
El nou pla es-
tratègic també 
intensifica el 
nostre compro-
mís amb la trans-
parència. Està 
previst posar en 
marxa accions 
per informar 
amb immedia-
tesa sobre les 
operacions, 
novetats, incidències, etcètera, que 
tinguin lloc en el dia a dia del polígon. 
Algunes, de fet, ja estan en marxa. 

Tot això ja ho estem fent a través de 
moltes accions: s’estan editant vídeos 
i infografies, s’ha renovat la pàgina 
web de l’associació incorporant nous 
apartats divulgatius i de transparència, 
s’està reforçant la presència en mitjans 
de comunicació, s’ha posat en marxa 
un pla de xarxes socials i, sobretot, 
s’està mantenint l’esforç de relacions i 
diàleg directe amb l’entorn, a través de 
les reunions i trobades amb els cente-
nars d’organitzacions i institucions del 
nostre voltant, per continuar escoltant 
i recollint el seu feedback. A més, tan 
aviat com es pugui es volen activar ac-
cions presencials com ara jornades de 
portes obertes o visites de la societat a 
les nostres empreses, sempre complint 
les exigents mesures de seguretat, 
perquè ens coneguin i puguin conèixer 
de primera mà el sector.

Els polígons petroquímics locals 
tenen marge per créixer, espe-
cialment si finalment s’avança en 
temes com les comunicacions, 
l’abaratiment del cost energètic i 
l’aprofitament de les xarxes tanca-
des. Podem veure un creixement 
del sector local en un futur?

El nostre territori presenta molts avan-
tatges, i molt importants, que el con-
verteixen en atractiu i competitiu per a 
l’arribada de noves inversions. Per això 
hi ha noves inversions ja anunciades de 
diverses de les empreses que operen 

aquí. No obstant això, aquest 
potencial està en risc per 
diversos dèficits que arrosse-
guem com a territori des de 
fa anys i que impliquen que 
siguem cada vegada menys 
atractius que altres zones del 
món, i fins i tot de dins de la 
Unió Europea, on aquestes 
qüestions sí que estan re-
soltes o són més favorables. 
Aspectes com ara l’elevat 
cost de l’energia elèctrica, 
l’absència de regulació de les 
xarxes elèctriques tancades, 
la insuficiència i obsolescèn-
cia de les infraestructures 
elèctriques o el retard d’in-
fraestructures viàries i ferro-
viàries clau com l’A-27 o el 
Corredor Mediterrani.

Les previsions apunten que, a 
nivell mundial, el sector químic 
serà el que més creixerà des 
d’ara i fins el 2030, a un ritme 
mitjà del 4,5% anual, perquè 
la demanda de productes quí-
mics seguirà existint i creixent. 
Ara bé, aquesta previsió és 
a nivell mundial i ara és cosa 
de tots plegats, sector privat 
però també poder legislatiu 
i administracions públiques, 
aconseguir que Tarragona 
formi part d’aquest futur de 
creixement que es preveu per 
al sector químic internacional.

Sabem que l’ús de l’hidrogen 
renovable és l’alternativa al 
model actual de combustibles 
fòssils però, ara per ara, 
l’hidrogen renovable no és 
competitiu. Per això cal accelerar 
i activar ajudes i subvencions, 
així com també modificacions 
estructurals i de regulació, per 
afavorir la seva implantació en 
aquest context en què encara no 
és una solució competitiva.

"
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La Innovación 
química, clave para 
la sostenibilidad y el 
crecimiento económico

Carles Navarro
Presidente de Feique 

a situación inédita y compleja que vivimos 
ha exigido grandes dosis de resiliencia 
de la que la industria química ha dado 
buena prueba debido a la solidez que le 
caracteriza, siendo un sector estratégico 
que la pandemia ha revelado esencial. Y 
continuará siendo clave para la recuperación 
a través de proyectos industriales vinculados 
a la sostenibilidad. 

Su gran músculo innovador -es el mayor 
inversor industrial en I+D+i- le proporciona 
un potencial transformador capaz de 
responder a las demandas que la sociedad 
y los mercados reclaman. Así, los principales 
proyectos en los que actualmente está 
embarcado están directamente vinculados 
a los objetivos de neutralidad climática en 
2050 marcados por la UE.

Los tres principales campos de innovación 
de esta década giran en torno a la transición 
energética, la economía circular y la 
digitalización. Ámbitos en los que la química 
vislumbra soluciones disruptivas como 
el almacenamiento energético mediante 
baterías de alta eficiencia y duración, la 
optimización de las renovables o procesos 
químicos de bajas emisiones, sin olvidar 
la impresión 3D, que va a revolucionar la 
gestión de stocks mediante la producción a 
demanda.

Mención aparte merece el desarrollo de 
la economía del hidrógeno renovable, 
en el que la industria química tendrá un 
protagonismo evidente. Se calcula que 25% 
del proceso de la descarbonización estará 
ligado a la evolución de las tecnologías del 
hidrógeno y a su aplicación como sistema 
de almacenamiento y alternativa de una 
movilidad limpia. La apuesta de las empresas 

químicas en España es indudable, ya que es el país de la UE 
que más proyectos está desarrollando -más de 130- de los mil 
que monitoriza la Comisión Europea actualmente.  

En el área de la economía circular, está trabajando en 
desarrollar tecnologías capaces de transformar lo que hasta 
ahora se consideraban residuos en productos de alto valor 
añadido como es el caso de la captura y reutilización del CO2 
en otros productos químicos, materiales y energía. También se 
están abriendo grandes oportunidades en torno a la tecnología 
del reciclado químico del plástico para dotar a este material de 
múltiples vidas teniendo en cuenta que se podrían aprovechar 
hasta 2,5 millones de toneladas de residuos plásticos que se 
generan anualmente en España. 

El sector apuesta también sin fisuras por un vector de 
competitividad como es la digitalización que proporciona 
información muy valiosa a las plantas industriales para ganar 
eficiencia, flexibilidad y minimizar riesgos.  

La pandemia ha demostrado que Europa necesita ser capaz 
de depender de sí misma y mucha más inversión industrial. La 
química invierte cada año en España más de 2.000 millones € 
cifra que podría incrementar hasta los 3.000 millones llegando 
a los 18.000 en 2021-2026 con el impulso de los fondos 
Next Generation, precisamente diseñados para estimular la 
competitividad mediante la innovación. 

La industria química ha demostrado ser un engranaje clave para 
la recuperación. Genera el 13,4% del PIB industrial y cerró 2020 
con apenas un retroceso productivo del 0,4% hasta los 64.519 
millones € en cifra de negocios y sigue siendo el 2º mayor 
exportador de España. Y quizás, más importante aún es que 
siguió generando empleo estable y de calidad, alcanzando el 
récord de los 209.275 asalariados directos (711.000 sumando 
los indirectos e inducidos). En 2021 prevemos cerrar con un 
crecimiento del 7,1% hasta los 69.100 millones en cifra de 
negocios y un 10,2% en exportaciones. 

Este enorme potencial del sector químico, será un 
referente clave para el impulso de nuestra economía 
y la recuperación productiva.

L
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Llum verda 
a les xarxes
elèctriques 
tancades

L’alt cost de l’energia elèctrica és, 
des de fa temps, un dels principals 
handicaps amb què han de lidiar les 
empreses del territori. Les queixes 
de les companyies pel desavantatge 
amb què juguen quan han de competir 
amb altres companyies de la resta 
del continent europeu per aquesta 
qüestió han estat múltiples i variades. 
La solució reivindicada: les xarxes de 
distribució elèctrica tancades. 

L’any 2009 Europa llençava una 
normativa per regular aquestes xarxes 
de distribució elèctrica tancades i 
en la majoria de països entraven en 
vigor poc temps després, abaratint 
els costos energètics en prop d’un 
30%. A Espanya, en canvi, fins fa poc 
el més calent era a l’aigüera. Tot i que 
l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT), conjuntament amb 
altres organitzacions empresarials 
del sector, com la Federación de la 
Industria Química Española (Feique) o 
la Federació Empresarial Catalana del 
Sector Químic (Fedequim), reivindica 
des de fa anys la necessitat de 
transposar aquest tipus de xarxes a la 
legislació interna de l’Estat espanyol, 
i després de reiterats anuncis del 
Govern per avançar en aquesta 
matèria, no ha estat fins fa poc que 
s’ha començat a posar fil a l’agulla. 

El passat mes de juny d’aquest any 
2021 el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) plantejava l’esborrany 
d’aquest reglament i obria el procés 
d’informació pública del projecte 
de Reial Decret pel qual es regularà 
l’atorgament de les xarxes de 
distribució d’energia elèctrica tancada 

amb l’objectiu de reduir els costos 
de l’electricitat per a la mitjana i 
gran indústria concentrada en àrees 
reduïdes, una qüestió aplaudida pel 
sector industrial.

Les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica tancades són aquelles que 
subministren electricitat a una zona 
industrial amb una activitat productiva 
relacionada en un espai inferior a 
5 kilòmetres quadrats per atendre 
les necessitats d’aquests sectors en 
determinats polígons. La regulació 
d’aquesta matèria a través de Reial 
Decret permetrà abordar les qüestions 
més rellevants del procés de creació 
i autorització de les xarxes tancades 
i garantirà la sostenibilitat econòmica 
del sistema elèctric, la qual cosa 
millorarà la competitivitat dels sectors 
industrials interconnectats.

Més d’una dècada competint en
inferioritat de condicions
Les reaccions a aquest pas endavant 
per aconseguir regular les xarxes 
de distribució elèctrica tancada han 
estat molt positives des de tots 
els àmbits però la majoria tenen la 
sensació d’anar massa tard. El gerent 
de l’AEQT, Juan Pedro Díaz, apunta 
que les xarxes tancades són una 
figura imprescindible per una qüestió 
de competitivitat i de seguretat 
jurídica. “Europa les contempla des 
de 2009 i en la majoria de països 
competidors van entrar en vigor poc 
després. Portem 12 anys competint en 
inferioritat”, afegeix Díaz.

A nivell polític, des del govern de la 
Generalitat, i després d’una reunió 

mantinguda amb la junta 
directiva de l’AEQT a 
Tarragona, el conseller 
d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent, considerava que 
“el reglament arriba tard, 
molt tard”, però que “és 
una eina importantíssima de 
competitivitat d’un sector 
que és cabdal per al nostre 
país”. El conseller afirmava 
que aquest reglament “pot 
comportar la rebaixa d’un 
30% en la factura de la llum 
per a aquestes empreses”. 

Tant per a les empreses 
del polígon petroquímic 
de Tarragona com per a la 
Generalitat, l’endarreriment 
en la posada en marxa de les 
xarxes elèctriques tancades 
redueix les oportunitats 
d’arribada de noves 
inversions i, segons Juan 
Pedro Díaz, “s’incrementa 
el risc de deslocalització i 
pèrdua de llocs de treball”. 
I és que la diferència en el 
preu de l’electricitat amb 
països com França, Alemanya 
o Bèlgica podria portar a les 
companyies a traslladar-s’hi 
per disminuir la seva factura.

Tot i la tardança, des de 
l’AEQT s’ha valorat la notícia 
com un avenç, però es 
considera que l’esborrany 
de reglament necessita 
alguns canvis: “Al mes de 
juny vam plantejar una sèrie 
d’al·legacions que creiem 
que milloraran el text i 

Verònica Tapias
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el convertiran en una eina 
més útil, com ho és en altres 
països”, apunta el gerent de 
l’associació. Ara doncs, només 
queda esperar la resolució 
d’aquestes al·legacions i 
d’altres de diferents agents 
implicats per saber com 
quedarà el nou reglament.

Reconeixement de les 
empreses electrointensives
Ha estat enguany quan el 
MITECO ha posat a exposició 
pública l’esborrany de 
reglament per a les xarxes de 
distribució elèctrica tancades, però el 
procés va començar ara fa tres anys. 
A finals de 2018, el Govern central 
aprovava, mitjançant el Reial Decret-
llei 20/2018, de 7 de desembre, de 
mesures urgents per a l’impuls de la 
competitivitat econòmica en el sector 
de la indústria i el comerç a Espanya, 
una sèrie de mesures per ajudar les 
empreses electrointensives a mantenir 
la seva competitivitat i la seva quota 
de mercat davant l’impacte del preu 
de l’electricitat.

Entre aquestes mesures s’incloïa 
la figura de la xarxa de distribució 
d’energia elèctrica tancada per reduir 
els costos d’aquest subministrament 
per a la mitjana i gran indústria 
concentrada en àmbits territorials 
reduïts. Aquesta norma també va 
incorporar a l’ordenament jurídic 
espanyol l’article 28 de la Directiva 
2009/72/CE, que estableix la 
necessitat de regular aquesta 
matèria d’acord amb els principis de 

sostenibilitat econòmica 
i financera del sistema, 
eficiència energètica i 
transició justa. El ministeri 
considera que, en un 
context de recuperació 
econòmica com l’actual, 
és clau el manteniment 
de la indústria existent 
i la reindustralització 
i implantació de nova 
activitat al nostre país, 
garantint una bona 
connexió a la xarxa pública.

Un cop analitzades les 
diferents al·legacions 
presentades, quan es 
concreti el nou reglament, 
es posarà fi a una situació 
de desavantatge i manca de 
competitivitat i permetrà 
que les empreses dels 
polígons químics espanyols, 
i en concret les de l’AEQT, 
puguin competir en igualtat 
de condicions amb la resta 
d’empreses europees.

Les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica tancades 
són aquelles que subministren 
electricitat a una zona 
industrial amb una activitat 
productiva relacionada en un 
espai inferior a 5 kilòmetres 
quadrats per atendre les 
necessitats d’aquests sectors 
en determinats polígons.

"
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Almacenaje químicos 
e hidrocarburos, 
referente en el Mediterráneo

El martes 22 de julio del 2014 se inau-
guraba la ampliación del muelle de la 
Química en el que se invirtieron más 
de 76 millones de euros. Se pasaba, en 
superficie, de las cerca de 18 hectá-
reas a las 36, y de 800 a 2.000 metros 
de línea de atraque.

Esta ampliación del muelle permite 
poner a disposición de los operado-
res 1.200 metros de nueva línea de 
muelle distribuida en 3 alineaciones 
de atraque, con calados máximos 
de 16,5 metros, y 18 hectáreas de 
superficie terrestre.

Vopak Terquimsa celebró en 2020 su medio siglo en Tarragona. La 
compañía logística líder en el Mediterráneo Occidental, propiedad 
del Grupo CLH y de Royal Vopak, cuenta en Tarragona con una 
capacidad de seiscientos cuarenta mil metros cúbicos.

Coincidiendo con su 50 aniversario en Tarragona, Vopak Terquimsa 
inició las obras de ejecución de la ampliación de la terminal que, en 
principio, finalizarán este año. La inversión de la compañía -de 14 
millones de euros- añadirá 17.000 metros cúbicos de capacidad 
de almacenamiento.

Vopak Terquimsa acomete así la tercera fase de la ampliación de la 
concesión en el muelle de la Química del puerto. Ello ha supuesto 
ampliar en 60.000 metros cúbicos su capacidad en los últimos 
seis años, suponiendo una fuerte apuesta por el territorio con 
una inversión total de 34,5 millones de euros. Eduardo Sañudo, 
director general de Vopak Terquimsa asegura que «queremos 
seguir reforzando nuestra posición de liderazgo en Tarragona», y 
añade: «Tarragona es un enclave estratégico a nivel europeo cuando 
hablamos del almacenamiento de productos químicos».

En aquel año de inauguración ya esta-
ba comprometido el 40% de la super-
ficie de la ampliación. Con el tiempo, 
las tres concesionarias que operan en 
el Port, Vopak-Terquimsa, Tepsa y 
Euroenergo, reservaron la totalidad 
del espacio disponible. Cada una de 
estas compañías, con ritmos diferentes 
en sus procesos de ampliación. El ob-
jetivo final es pasar de los 2,5 millones 
de toneladas de capacidad que tenía 
el muelle en 2014 a los 8 millones que 
tendrá una vez completados todos los 
procesos de inversión de cada una de 
estas tres empresas.

Todo ello con una clara apues-
ta de futuro en el horizonte: 
ser un referente en el sector de 
los líquidos, el hub regional del 
Mediterráneo para este tipo de 
productos.

Entre las empresas que pidie-
ron ampliar superficie en la am-
pliación destaca Euroenergo, 
con una reserva de 8,1 hectá-
reas en dicho muelle. Tepsa y 
Vopak-Terquimsa completarían 
hasta la fecha la petición de 
espacio que hicieron en su día.



33

TEPSA se encuentra en la fase final de la construcción de su 
segunda fase de expansión de instalaciones en Tarragona, con 
inicio de operaciones previsto en abril. Esta segunda fase añadirá 
unos 14.000m3 a la capacidad de almacenaje actual (71.450 
m³). La compañía ha invertido más de 4 millones de euros en la 
construcción de las instalaciones, incorporando la última tecnología en 
automatización y los más altos estándares de seguridad y protección 
del medio ambiente. En los próximos meses se espera iniciar la 
construcción de la última fase de la ampliación, cinco años antes de lo 
previsto, que completará la capacidad de la terminal hasta superar los 
100.000m3 dedicados al almacenamiento de productos químicos. 

TEPSA es una compañía del grupo Rubis Terminal Infra, con una 
capacidad de  almacenamiento en Europa de más de 4.5 millones 
de m3 en los negocios de químicos, petrolíferos, biofuels y 
agroalimentarios.  Desde Rubis aseguran que Tarragona “tiene un 
importante potencial de crecimiento como resultado de su fuerte 
posicionamiento en el mercado español y de los planes de expansión 
ya en marcha”.

Euroenergo sumó el pasado año dos décadas de existencia. Esta 
empresa independiente especializada en logística de hidrocarburos, 
concentra sus instalaciones en el puerto de Tarragona, donde es titular 
de un parque de almacenamiento con una capacidad de 331.000 m3 
distribuidos en 18 depósitos.

La responsable del Desarrollo de Negocio de la Compañía, Anastasia 
Mozgovoy, valora la apuesta por Tarragona como “nuestra expansión 
natural teniendo en cuenta nuestro compromiso local como empresa 
familiar e independiente en la zona durante los últimos 20 años”.

Euroenergo, además, es la empresa de su sector que más espacio tiene 
en la concesión de la ampliación del muelle de la Química. En concreto, 
obtuvo 8,1 hectáreas de las 18 de toda la ampliación de dicho muelle. 
La empresa está pendiente de los permisos medioambientales, y 
realizará las obras de ampliación en diversas fases.

Tarragona Empresarial  Química
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Director general de la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

La química innova 
en clau verda

Director de la Unitat de Tecnologia 
Química d’Eurecat

ls reptes que exigeix la societat impliquen 
que les tendències en tecnologies químiques 
apuntin a grans progressos en la química 
verda, a escala real i en producció, i també 
en la utilització de materials polimèrics 
renovables i reciclables i en aplicacions 
químiques lligades a la digitalització, a 
la sensòrica, a la salut i a la Intel·ligència 
Artificial. En paral·lel, l’agricultura, el CO2, 
l’hidrogen, l’energia, la salut i els béns de 
consum són alguns dels àmbits en els quals 
veurem transformacions amb impacte a 
nivell de tecnologies químiques. També serà 
molt rellevant tota l’economia de l’hidrogen 
i CO2 que s’està generant per fer front a 
l’emergència climàtica. 

En aquest sentit, en l'àrea de la química 
verda, el principal repte resideix en dur a 
terme els processos a partir de recursos 
renovables i de forma segura i neta, un 
desafiament que des del centre tecnològic 
Eurecat abordem a partir de CO2 capturat 
d'emissions industrials, aigua i llum solar. 
La tecnologia química, per exemple, ens 
permet avançar en la producció de propilè 
renovable a partir de CO2 i H2-verd produït 
per electròlisi d'aigua amb energia solar, dins 
de l'estratègica i ja coneguda iniciativa de la 
Vall d'Hidrogen de Catalunya. 

En l'esfera de la sostenibilitat, la química 
treballa també per reduir els nivells de 
residus polimèrics en el medi ambient, 
emprant diferents estratègies com el 
reciclatge de plàstics i el disseny de nous 
materials termoestables reciclables i 
reprocessables. Pel que fa a la captació de 
CO2 atmosfèric, des de l’àmbit tecnològic 
a Eurecat treballem en la industrialització 
d'un dispositiu de captura que permet la 
producció d'energia reciclant el CO2 en un 
procés de fotosíntesi artificial. També estem 

avançant en la reducció de l'emissió de gas hivernacle i l'ús de 
combustibles fòssils, en projectes europeus, desenvolupant 
catalitzadors innovadors que permeten transformar gasos usats 
per cremar en commodities i hidrogen.

En el camp de l’hidrogen verd, investiguem, desenvolupem i 
industrialitzem solucions que integren múltiples tecnologies 
i coneixements al llarg de tota la cadena de valor. Ho 
fem col·laborant estretament amb empreses i agents 
cientificotecnològics i promovent espais de cogeneració 
tecnològica oberta. La convergència de tecnologies 
desplegada per Eurecat és molt àmplia, podem citar 
l'estudi i l'optimització de la producció d'hidrogen a partir 
de diferents processos com ara l'electròlisi de l'aigua, 
l'energia verda, la biomassa o els residus orgànics; el disseny, 
fabricació i caracterització de cel·les de combustible, reactors 
electroquímics i electrolitzadors; la hibridació de sistemes 
d'emmagatzematge i producció energètica; la caracterització 
i desenvolupament de nous materials per a membranes i 
sistemes d'emmagatzematge; o la transformació digital de 
tota la cadena de valor estudiant, desenvolupant i desplegant 
estratègies de dades i Intel·ligència Artificial específiques.

El desenvolupament de noves tecnologies, idees d'investigació, 
productes i solucions, dinamitzat per la plataforma al voltant 
de l'hidrogen verd, ens permet articular una estructura i 
estratègia sòlida de recerca, desenvolupament i innovació 
cientificotecnològica multidisciplinària en aquest camp. Així 
mateix, és una oportunitat molt important per potenciar un 
entorn de col·laboració obert i contribuir des d’Eurecat al 
posicionament i al lideratge del teixit industrial català en la 
cadena de valor de l'hidrogen i la seva indústria auxiliar, molt 
especialment en la producció, l’emmagatzematge, la distribució 
i en els seus usos com ara la mobilitat, la indústria química o les 
indústries amb alt consum d'energia, entre d'altres.

Per avançar en aquest camp, cal una perfecta combinació de 
ciència, tecnologia i indústria, i un llenguatge entenedor entre 
totes les parts. Per això, a l'equip de la Unitat de Tecnologia 
Química d’Eurecat treballem en projectes on es desenvolupen i 
implementen solucions tecnològiques amb aplicació comercial, 
en sinergia amb la URV i la indústria local i internacional i amb 
una visió multidisciplinària.

Ricard Garcia Valls

E
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La digitalització i la transició energètica, objectius 
de les inversions de les químiques a Tarragona

Tarragona Empresarial  Química

El sector químic té previst invertir més de 1.750 milions d’euros durant 
els propers anys a Tarragona per millorar la seva competitivitat i assolir 
dues fites importants: la transició energètica i la digitalització de les 
seves instal·lacions. Les empreses Repsol, BASF, Messer, Covestro, 
Iqoxe i Ercros concentren el gruix d’aquestes inversions que tenen 
com a objectiu anar cap a l’economia circular, neutralitzar les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i protegir la salut de les 
persones i del planeta, aprofitant l’ús de les noves tecnologies.

Projecte: 
Projectes de transició energètica: construcció 
d’una planta de producció de biocombusti-
bles avançats, una planta per produir plàstics 
a partir del reciclatge de materials post con-
sum, participació en el projecte d’Ecoplanta 
Molecular Recycling Solutions i implementació 
de tecnologies per millorar l’eficiència en el 
consum de matèries primeres i d’energia en 
els seus processos productius.

Data: 
2021-2026.

Volum d’inversió:
1.400 milions €.

Projecte: 
Inversions a la planta de producció de La 
Canonja. La partida més important es desti-
na a una aturada programada a la planta de 
BASF Propanchem Sonatrach, la joint venture 
en què es fabrica gas propà i que suposarà 
una inversió en actiu de 12 milions d’euros per 
augmentar-ne la capacitat. També es posaran 
en marxa els primers casos d’ús de la xarxa 
privada 5G de La Canonja, un projecte pilot 
conjunt amb Cellnex Telecom pioner en el 
sector químic a Espanya i un dels primers per 
a BASF a nivell mundial.

Data: 
2021

Volum d’inversió:
30 milions €.
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Projecte: 
Construcció d’una planta de fraccionament 
d’aire (ASU) a les instal·lacions de Vila-seca. 
La nova planta, de 4.000 m2, és la cinquena de 
producció de gasos de l’aire que la companyia 
construeix al Camp de Tarragona en els 50 
anys d’activitat a Espanya.

Data: 
En funcionament el desembre de 2021.

Volum d’inversió:
35 milions €.

Projecte: 
Construcció d’una planta d’hidrogen verd. Es 
tracta d’una planta d’electròlisi amb tecno-
logia de membrana polimèrica (PEM) de 17,5 
megawatts de potència. Produirà 1.500 tones 
d’hidrogen i 13.000 tones d’oxigen a l’any, 
ambdós d’origen renovable.

Data: 
Juny 2022- Finals 2023.

Volum d’inversió:
45 milions €.

Projecte: 
Construcció d’una planta de clor. Serà la 
primera planta a escala industrial basada 
únicament en una tecnologia d’avantguarda, 
el càtode d’oxigen despolaritzat (ODC). 
Aquesta nova tecnologia permet reduir el 
consum d’energia en un 25%.

Data: 
En funcionament el segon semestre de 2022.

Volum d’inversió:
200 milions €.

Projecte: 
Pla 3D. És el pla estratègic que ha endegat 
la companyia i que té com a objectiu la seva 
transformació en una empresa sostenible a tra-
vés de tres eixos: diversificació, digitalització i 
descarbonització. 

Data: 
202-2025.

Volum d’inversió:
40,4 milions €.

La digitalització i la transició energètica, objectius 
de les inversions de les químiques a Tarragona

Tarragona Empresarial  Química
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Vall de 
l’Hidrogen 
Verd de 
Catalunya
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La Comissió Europea s’ha marcat com 
a objectiu convertir Europa en el primer 
continent climàticament neutre l’any 
2050. Aquest repte ha portat al sector 
industrial a plantejar-se una reconversió 
en els seus processos de producció 
i distribució de productes per tal de 
contaminar menys i fer servir energies 
renovables. L’eina escollida pel pol pe-
troquímic de Tarragona per aconseguir 
aquesta transformació és l’hidrogen 
verd, un combustible sense emissions 
de CO2 i que tampoc les genera en la 
seva producció si s’utilitzen energies re-
novables. Així doncs, l’hidrogen verd és 
el que es genera a partir de l’electricitat 
provinent en un 100% d’energies reno-
vables (hidroelèctrica, eòlica o fotovol-
taica) a través de l’electròlisi de l’aigua, 
una tecnologia que separa l’oxigen de 
l’hidrogen. Un cop separats els àtoms 
de l’hidrogen de l’oxigen, s’obté un gas 
en forma d’hidrogen que es pot em-
magatzemar en forma líquida o gasosa 
per utilitzar-lo com a combustible o per 
alimentar piles de combustible. La seva 
combustió no genera CO2 i, per tant, és 
climàticament neutre.

La idea de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre és crear a la demarcació una de 
les valls europees de l’hidrogen verd, 
els futurs hubs que lideraran la gestió 
d’aquesta energia, una iniciativa que 
compta amb el vistiplau de totes les 
administracions, des de l’àmbit local a 
l’europeu. És per això que el 20 d’oc-

tubre de 2020 naixia la Plataforma 
Hidrogen Verd Catalunya Sud, lide-
rada per la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i amb la voluntat d’aglutinar tots 
els agents que integren la cadena de 
valor de l’hidrogen verd per impulsar 
el coneixement, la producció i la imple-
mentació d’aquesta alternativa energè-
tica al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre. D’aquesta manera, el territori 
donava resposta a l’estratègia de la Co-
missió Europea per reduir les emissions 
contaminants i aconseguir una Europa 
climàticament neutra l’any 2050.

La plataforma reuneix els agents de 
formació, investigació i tecnologia, els 
agents empresarials i empreses de la 
cadena de valor de l’hidrogen verd; 
els ens municipals i supramunicipals; 
els agents d’Indústria, Energia i Medi 
Ambient del Govern de Catalunya i 
les persones a títol individual que han 
expressat l’interès per desenvolupar 
projectes conjuntament per transi-
tar cap a l’hidrogen verd i la transició 
digital a través de la investigació, la 
transferència i la formació de persones 
qualificades. El que va començar amb 
una seixantena d’agents interessats a 
participar-hi compta avui amb el suport 
de 170 agents econòmics de referència: 
prop de 90 empreses, entre les que 
s’inclouen les del polígon petroquímic; 
els centres d’I+D+i més punters amb 
presència a Tarragona, com l’Eurecat 
(Centre Tecnològic de Catalunya), 

l’ICIQ (Institut Català d’In-
vestigació Química) i l’IREC 
(Institut d’Investigació 
d’Energia de Catalunya), 
entre d’altres; les adminis-
tracions públiques; el Port 
de Tarragona, les cambres 
de comerç, alguns col·legis 
professionals i altres clústers 
empresarials.

El finançament
L’eina de la Comissió Europea 
per aconseguir la transició 
energètica està fixada en els 
fons Next Generation EU. 
Europa transferirà a l'Estat 
72.000 milions d’euros fins 
el 2023 per tal de reactivar 
l'economia i apostar per 
aquesta transició energèti-
ca. D'aquests, el 37% aniran 

Verònica Tapias
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Les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica tancades 
són aquelles que subministren 
electricitat a una zona 
industrial amb una activitat 
productiva relacionada en un 
espai inferior a 5 kilòmetres 
quadrats per atendre les 
necessitats d’aquests sectors 
en determinats polígons.

"

destinats a energia verda, 1.500 mi-
lions d’euros dels quals es dedicaran a 
projectes relacionats amb l'hidrogen 
verd. I és que l’estratègia europea 
pretén fomentar la constitució de valls 
de l’hidrogen al llarg de tot Europa. Per 
aconseguir finançament, empreses i ad-
ministracions han de presentar els seus 
projectes al MITECO, que els avaluarà 
i decidirà quins promou. La Plataforma 
Hidrogen Verd Catalunya Sud neix, 
precisament, com a conseqüència de 
tot plegat i el passat mes de desembre 
ja presentava una trentena de projec-
tes liderats per empreses i entitats 
públiques del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, acompanyats per una 
estratègia de regió canalitzada a través 
de la plataforma.

Per la seva banda, la Ge-
neralitat també ha fet els 
deures en incloure la Vall 
de l’Hidrogen de Catalun-
ya entre els 27 programes 
estratègics que presenta la 
comunitat autònoma davant 
el gabinet del president 
Pedro Sánchez per optar als 
fons Next Generation.

Així doncs, per incentivar el 
canvi de model i la transició 
energètica, les adminis-
tracions públiques aporta-
ran subvencions, però les 

empreses també hauran d’invertir-hi. 
De fet, segons el coordinador de la 
plataforma, Jordi Cartanyà, “per cada 
euro públic en caldran tres o quatre de 
privats”. Per crear la Vall de l'Hidrogen 
de la Catalunya Sud s'estima que cal-
dran uns 6.000 milions d’euros durant 
els propers deu anys, dels quals "un 
25% haurien de ser de fons europeus", 
apunta Cartanyà. Cal desenvolupar la 
generació d'energies renovables, crear 
tota la xarxa de distribució de l'hidro-
gen, potenciar la investigació i adquirir 
tecnologia de tot tipus. Dels primers 
1.500 milions d’euros que repartirà el 
MITECO fins el 2023, el coordinador 
estima que n'haurien d'aconseguir com 
a mínim uns 300. Això, juntament amb 
l'aportació privada, hauria de permetre 
començar a posar en marxa el 
projecte global. 

La nostra regió té una eleva-
da concentració de consum 
i producció d’energia, amb 
tres reactors nuclears actius a 
Hospitalet i Ascó, el complex 
petroquímic més gran del sud 
d’Europa, quatre centrals de 
cicle combinat, més de vint 
parcs eòlics en funcionament, 
deu més amb autorització i 
la central hidroelèctrica de 
Riba-roja d’Ebre. És per això 
que reuneix totes les condi-
cions per ser una de les valls 
de l’hidrogen que la CE vol 
impulsar. Tot i que la iniciativa 
tarragonina té molts punts 
forts, la competència es pre-
veu que serà dura. A nivell de 
tot l'Estat ja s'han presentat 
centenars de projectes per 
rebre ajuts via MITECO, ja 
siguin a nivell de transforma-
ció industrial o de generació 
d'energia.

Els diferents agents que 
formen part de la Plataforma 
Hidrogen Verd Catalunya Sud 
valoren molt positivament la 
seva posada en marxa. Tots 
ells han destacat que, per 
primer vegada en molt de 
temps, s'han posat d'acord 
per remar en la mateixa direc-
ció per tal d'assolir un objectiu 
comú: ser vall de l'hidrogen.
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El ferrocarril, la garantia per 
a l’impuls del sector

L’impuls del transport ferroviari de 
mercaderies és una de les reivindica-
cions històriques del teixit empresa-
rial espanyol, que veu com la quota 
estatal (4%) està molt per sota de la 
de la mitjana europea (17%). Tenint en 
compte que el transport per ferrocarril 
resulta més econòmic que el transport 
per carretera, les empreses ubicades 
a l’Estat espanyol es troben, un cop 
més, en inferioritat de condicions quan 
han de lidiar amb els seus competi-
dors europeus. En aquest context, el 
Ministerio de Movilidad y Agenda 
Urbana s’ha marcat com a repte la po-
tenciació del transport ferroviari com a 
eix vertebrador de les cadenes logís-
tiques en el seu Plan Mercancías 30 i 
pretén augmentar la quota fins al 10% 
per a l’any 2030. L’objectiu del Govern 
central és aconseguir la descarbonitza-
ció i sostenibilitat del transport però, 
per al sector empresarial del país, i en 
concret el de Tarragona, els avantat-
ges no seran només mediambientals, 
sinó que suposen una garantia de futur 
i d’impuls econòmic.

En els propers anys, diferents pro-
jectes que coincideixen en el temps, 
molts d’ells liderats pel Port de Tarra-
gona, aportaran al territori connexions 
per ferrocarril que fins ara no existien 
i que permetran multiplicar el volum 
de mercaderies transportades per 
aquest mitjà, uns projectes que seran 
molt atractius per a les empreses del 
polígon petroquímic tarragoní. La 
Terminal Intermodal Puerta de Centro 
de Guadalajara, la finalització de la 
Zona d’Activitats Logístiques, l’arri-
bada del Corredor del Mediterrani a 
Tarragona o la futura terminal de CTC 
(La Boella) són alguns exemples.

La PortTarragona Terminal Guadala-
jara-Marchamalo, ubicada a la Ciudad 
del Transporte Puerta Centro, obrirà, 
a partir del 2023, nous camins cap al 
centre de la Península Ibèrica. Situada 
a l’àrea d’influència de Madrid, entre 
Guadalajara i Marchamalo, aquesta 
és la plataforma logística i de serveis 
més important de la Península i està 
localitzada al cor del Corredor d’He-
nares, el de major tràfic de mercade-
ries de la perifèria al centre. De rang 
supraregional i internacional, la nova 
terminal tindrà capacitat per canalitzar 
els principals fluxos nacionals, euro-
peus i internacionals de mercaderies 
amb origen i/o destinació Madrid i la 
seva corona metropolitana. Al mateix 
temps, conformarà un dels principals 
centres de distribució regional metro-
polità del Corredor d’Henares. 

La potencialitat d’aquesta 
plataforma ha quedat de-
mostrada amb la decisió del 
grup BASF de potenciar la 
factoria que té a Marchama-
lo com a centre estratègic a 
Europa per a pintures d’au-
tomoció, fet que requereix 
una important inversió per a 
aquest any 2021. Segons va 
apuntar el director general 
de BASF, Carles Navarro, 
quan es va anunciar aques-
ta decisió, “la plataforma 
intermodal que està cons-
truint el Port de Tarragona 
a la Ciudad del Transporte 
Puerta Centro pot ser molt 
aprofitable per a BASF”. 
Aquesta, però, no és l’única 
companyia que ha destacat 
el valor d’aquesta platafor-
ma, són moltes les que han 
mostrat interès per operar 
en la nova terminal del Port 
de Tarragona.

Terminal Intermodal de CTC
Aquesta nova infraestructura 
es complementarà amb la 
Terminal Intermodal de La 
Boella, que serà optimitzada 
i operada en un futur proper 
per la joint venture Combi 
Terminal Catalonia (CTC), 
liderada per BASF Española, 
després que el Port i CTC 
arribessin a un acord. Aques-
ta terminal es preveu que 
estigui operativa a finals de 
2024, coincidint amb l’arriba-
da del Corredor del Medite-
rrani a Tarragona, una altra 
de les infraestructures clau 
per al sector empresarial del 
territori llargament reivindi-
cada pel teixit empresarial 
i sense la qual no tindrien 
sentit cap dels projectes 
esmentats.

CTC va anunciar una inversió 
de més de 20 milions d’euros 
per a les obres d’adequació 
de la terminal que, segons 
les previsions de la joint 
venture, tindrà un moviment 
de 480 UTI diàries, 120.000 
UTI anuals. Vuit trens diaris 
d’entrada i vuit de sorti-
da, cinc amb destinacions 

Tarragona Empresarial  Química

V. T.
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europees i tres de peninsulars, transportaran aquest 
volum, que suposa multiplicar per sis el volum actual que 
es mou a La Boella. A més del tràfic aportat pels nous 
socis de CTC (BASF Espanyola, Contack, Hoyer, Schmidt, 
Pañalón, Kombiverkehr, Suardiaz, Salvat i Primafrío), 
aquesta plataforma estarà oberta a totes les empreses del 
territori, incloses les del polígon petroquímic, que podran 
aconseguir una major competitivitat en abaratir els cos-
tos apostant pel transport intermodal. I és que, tal com 
es va apuntar en la presentació de l’acord, l’objectiu de 
CTC i de l’Autoritat Portuària de Tarragona és promoure 
de manera conjunta la competitivitat logística del territori 
aprofitant les sinèrgies que es generen entre l’enclava-
ment portuari i la indústria del Camp de Tarragona. La 
nova terminal de CTC ha estat considerada com un dels 
projectes clau per a les companyies del sector i un dels 
desenvolupaments més importants en l’expansió d’empre-
ses ubicades al territori cap a altres països.

Amb aquestes infraestructures a punt de veure la llum, 
s’obren moltes oportunitats per a les empreses del pol pe-
troquímic de Tarragona. Les noves connexions per ferro-
carril són necessàries per fomentar l’impuls econòmic del 
sector i garantir el seu creixement futur.

En els propers anys, diferents 
projectes que coincideixen 
en el temps, molts d’ells lide-
rats pel Port de Tarragona, 
aportaran al territori conne-
xions per ferrocarril que fins 
ara no existien i que perme-
tran multiplicar el volum de 
mercaderies transportades 
per aquest mitjà, uns projec-
tes que seran molt atractius 
per a les empreses del polí-
gon petroquímic tarragoní.

"

Para nosotros, la sostenibilidad es fabricar y distribuir nuestros 
gases de forma más eficiente y respetuosa con el medioambiente, 
ahorrando recursos naturales. Ayudar a nuestros clientes a 
producir de forma más segura, económica y sostenible. 
Fomentar el desarrollo de fuentes alternativas de energía para 
proteger a nuestro planeta. Y además, trabajar para crear un 
mundo mejor: más compromiso con proyectos sociales, conseguir 
mayor igualdad de oportunidades, más respeto mutuo y tolerancia.

www.messer.es

La sostenibilidad tiene muchas facetas.
Estamos trabajando en todas ellas.
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Las emisiones siguen por debajo de 
los límites legales y recomendados, 
con resultados similares a otros años

Los resultados de las mediciones realiza-
das en los primeros seis meses de 2021 
por parte del Observatorio de la Calidad 
del Aire del Camp de Tarragona, impulsa-
do por Repsol, han servido para constatar 
que todas las emisiones siguen por debajo 
de los límites legales y recomendados con 
unos resultados similares a otros años. En 
el caso específico del benceno, si bien se 
muestran diferencias entre poblaciones, 
todos los valores se encuentran muy por 
debajo del límite de inmisión de 5 mg 
m-3 (microgramos por metro cúbico) que 
establece la normativa española y europea. 
Mientras que en el caso del 1,3 butadieno, 
aunque no hay ningún valor normativo 
que establezca el límite de inmisiones, los 
valores medios anuales se encuentran por 
debajo de los 2 mg m-3 (microgramos por 
metro cúbico) que se establece como re-
comendación de referencia en Canadá. Si 
se hace el análisis de la suma total de COV 
detectados, sin distinguir sus tipologías, 
Barcelona sigue siendo la población con 
más concentración de estas sustancias.

El Observatorio de la Calidad del Aire del 
Camp de Tarragona mide un total de 15 
municipios en el entorno de los polígonos 
químicos norte y sur, en los que se han ins-
talado 24 puntos de medición, incluyendo 
los que hay en Prades, Barcelona,   Girona 
y Lleida, que permiten hacer comparativas 
entre estas otras poblaciones y las del 
Camp de Tarragona.

En esta edición del Observatorio se han 
estudiado 62 compuestos orgánicos volá-

tiles distintos. De todos ellos, el benceno 
también se mide en continuo a través de la 
Red de Vigilancia Pública de la Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Ge-
neralitat de Catalunya, lo que ha permitido 
demostrar la fiabilidad de la metodología 
empleada en el estudio impulsado por 
Repsol y la AEQT porque los resultados 
obtenidos a través de las dos fuentes 
son muy similares. Asimismo, se confirma 
que la metodología aplicada es flexible y 
eficiente porque permite adaptar sin coste 
los puntos de medida y los muestreos a las 
necesidades de los municipios que ahora 
disponen de una nueva fuente de monito-
rización.

El Observatorio sigue sumando adhesio-
nes y este año se han incorporado a su 
Consejo Social los ayuntamientos de Reus 
y Vilallonga del Camp y también la Asocia-
ción Hotelera de la Provincia de Tarra-
gona y la Asociación de Empresarios de 
Hostelería, como representantes del sec-
tor turístico de la demarcación. Aparte de 
estas últimas adhesiones, el Observatorio 
cuenta con la participación de la AEQT, el 
Port de Tarragona, las cámaras de comer-
cio de Tarragona y Reus y los ayuntamien-
tos de La Canonja, La Pobla de Mafumet, 
El Morell, Perafort, Valls y Constanti. Estas 
entidades forman el Consejo Social que se 
reúne dos veces al año como foro partici-
pativo y de debate con la misión de valorar 
los resultados y plantear nuevos retos para 
el Observatorio. Precisamente esta últi-
ma semana también se ha constituido el 
Consejo Técnico Asesor del Observatorio, 
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que está formado por expertos 
de las empresas del sector y 
de la URV y que tiene como 
misión la supervisión técnica 
de los trabajos que se llevan a 
cabo. El Observatorio, a pesar 
de ser una iniciativa del sector 
industrial, es una herramienta 
participativa a disposición de 
todos los agentes del territorio 
y, en especial, de la Mesa de 
la Calidad del Aire del Camp 
de Tarragona que gestiona la 
Generalitat de Catalunya.

Los trabajos impulsados   por 
Repsol, en el ámbito científi-
co están dirigidos por el Dr. 
Francisco Borrull, Catedrático 
de Química Analítica de la 
Universidad Rovira i Virgili. El 
Observatorio de la Calidad del 
Aire se gestiona bajo la direc-
ción de la Fundación Privada 
Instituto Cerdà y quiere dar 
respuesta a la demanda social 
de información sobre la calidad 
del aire en el entorno de las 
plantas químicas en el Camp 
de Tarragona. El estudio, cono-
cimiento y mejora de la calidad 
del aire es el objetivo principal 
del Informe-Observatorio de 
la Calidad del Aire del Camp 
de Tarragona, pero también 
quiere ser una herramienta de 
reflexión y debate en el entor-
no territorial.

Resultado de las mediciones de concentraciones de COVs realizadas por el Observatorio de la Calidad del Aire del 
Camp de Tarragona durante los 6 primeros meses del año (Enero-Junio 2021):



43

Tarragona Empresarial  Química

Director de Aguas Industriales 
de Tarragona S.A. (AITASA)

Daniel Montserrat

Plans de futur
Ara bé, tant les empreses com AITASA, tenen l’objectiu de 
seguir ampliant el consum d’aigua regenerada. En aquest 
sentit, l’any 2025 es vol que el 25% de l’aigua utilitzada per les 
empreses químiques sigui regenerada. Per assolir-ho, AITASA 
està gestionant l’ampliació de la concessió d’aigua regenerada 
i les instal·lacions actuals, amb les que s’estima es pugui 
subministrar fins a 8,7 hm3.
Tot i aquesta realitat pròxima, AITASA i la indústria disposen 
d’altres projectes per ampliar la regeneració.
En aquest sentit, la construcció d’una nova planta depuradora 
conjunta, que donarà servei a les empreses químiques, serà 
un pas previ per donar un impuls important al projecte 
de reutilització. L’any 2020, tot i la situació provocada pel 
COVID-19, es va iniciar la construcció de la planta que tractarà 
les aigües de les empreses amb la previsió de posar-la en 
funcionament a finals d’aquest 2021.
Ara bé, el fet de complir les normatives europees més 
estrictes en tractament d’aigües i l’alta eficiència en els 
processos de la nova depuradora, farà que l’aigua resultant 
sigui de tanta qualitat que permetrà la seva regeneració i 
reutilització, mitjançant el desenvolupament de una segona 
planta. AITASA hi està treballant definint les bases d’aquest 
nou projecte, juntament amb les empreses i l’administració, 
amb el que s’estima que es podrà reutilitzar aproximadament 
uns 5 hm3 addicionals. Amb tots quests projectes de 
reutilització, la indústria química del Camp de Tarragona 
estarà en disposició de consumir més de 14 hm3 d’aigua 
regenerada, suposant més d’un 40% del total de l’aigua 
utilitzada.
Així doncs, les actuacions actuals i les previstes en el futur, 
tant de regeneració d’aigua residual urbana com industrial, 
tindran un impacte positiu directe en el medi ambient: es 
disminuirà notablement l’aigua depurada que va al mar i 
permetrà alliberar cabal d’aigua per altres usos del territori. 
Aquestes iniciatives posaran en valor la gestió de l’aigua en el 
territori i faran de Tarragona una referència en la creació de 
sinergies i consens amb les administracions.

n un context on l’aigua és cada cop més un 
bé escàs i en un territori que en el passat 
ha patit l’escassetat de l’aigua, fer un ús 
eficient esdevé crucial, tan en el present 
com en el futur. És per això que cal destacar 
el compromís del sector petroquímic de 
Tarragona cercant alternatives per a fer-ho 
de forma sostenible.
Aviat farà una dècada que el sector va 
apostar per la regeneració i reutilització 
de l’aigua. L’octubre de 2012 es posava 
en funcionament la fase 1 del projecte de 
regeneració i reutilització d’aigües residuals, 
provinents de les depuradores urbanes de 
Tarragona i Vila-seca, gestionada per Aguas 
Industriales de Tarragona, S.A. (AITASA). 
La posada en funcionament va ser una ferma 
aposta de les empreses petroquímiques 
del Camp de Tarragona, materialitzant-se 
en el lliurament de part de la concessió que 
aquestes disposen al Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT).

En el seu primer any complet de 
funcionament, l’any 2013, la indústria 
petroquímica va reutilitzar 1,3 hectòmetres 
cúbics (hm3) d’aigua procedents de la 
planta de regeneració. Aquesta xifra 
ha anat consolidant-se i incrementant-
se linealment cada any, mostra clara del 
compromís del sector amb el projecte. 
Així doncs, l’any 2020 el consum total de 
l’aigua regenerada va assolir els 5,4 hm3, 
suposant el seu ús el 17% del total de 
l’aigua utilitzada durant l’exercici. Si posem 
en context aquest volum d’aigua utilitzada, 
el podem comparar com el consum que te 
una ciutat similar a la de Tarragona durant 
tot un any.

LA GESTIÓ DE 
L’AIGUA: COMPROMÍS 
SOSTENIBLE AMB 
EL TERRITORI

E
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Vopak Terquimsa

“Montamos desde cero el 
Departamento de planificación 
de mantenimiento y fue muy 
interesante”

“La adaptación a las nuevas 
normativas sobre medio 
ambiente ha sido una ardua 
tarea que ha requerido gran 
tiempo de dedicación”

María Rodríguez 

Conchi Lázaro
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a En nuestro medio www.buenaquimica.org, venimos 

publicando una serie de entrevistas con profesionales 
del sector que trabajan en el clúster local. Todos ellos, 
con preparación y suficiente experiencia. 

En estos artículos nos hablan de sus empresas y la 
especificidad de su trabajo. Aquí resumimos en una 
frase sus declaraciones.

Tarragona Empresarial  Química
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Asesa

“En ASESA ha habido un 
relevo generacional de la 
plantilla que se ha llevado 
a cabo de forma exitosa”

José Cortázar 

COVESTRO

Messer Ibérica

«En los tres años que estuve en 
China tuve que abrirme mental-
mente para ver las cosas desde 
otros ángulos y perspectivas»

«Me encanta enseñar y formar
a los operarios en los procesos, 
pero sobre todo me gusta 
aprender constantemente»

Noemí Ferrer  

TEPSA

«En estos 34 años me ha 
ayudado tener siempre una 
actitud positiva, fidelidad y 
predisposición para aprender»

Juan Antonio García

José Manuel Montoro 
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EL FUTURO DEL 
REFINO YA ESTÁ 
EN TARRAGONA

Director general de la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

Andreu Puñet

Tarragona Empresarial  Química

Director general de la Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)

Andreu Puñet

ualquier reflexión sobre el futuro tiene que 
comenzar por una valoración sobre nuestro 
presente. Y lo cierto es que nuestro país 
ha atravesado momentos muy duros por 
el impacto de la pandemia y afronta ahora 
desafíos muy intensos por la necesidad 
de asentar una recuperación sólida. Pero 
algo en lo que debemos estar todos de 
acuerdo y en lo que la Unión Europea ha 
puesto el acento es que, además de sólida, 
la recuperación ha de ser sostenible. Bajo el 
paraguas del “crecimiento verde”, que va a 
impulsarse mediante los fondos europeos 
para la recuperación, se recoge una nueva 
voluntad de progreso y cohesión, que ha 
de ser compatible con la reducción de 
emisiones y la neutralidad climática. 

Sin embargo, lo que para todos es ahora 
una obligación, para el sector del refino es 
una clara convicción desde hace muchos 
años y ahora estamos dando un paso 
más en la configuración de las refinerías 
del futuro, para poner todo el potencial 
industrial, tecnológico e innovador de 
nuestro sector al servicio de un desarrollo 
acorde con nuestros compromisos de 
reducción de emisiones y adaptado a 
nuestras necesidades como sociedad 
avanzada. La clave es la transformación de 
nuestros procesos y la utilización de nuevas 
materias primas distintas del petróleo para 
la producción de los ecocombustibles, 
combustibles líquidos bajos o neutros en 
carbono. 

Las refinerías son un motor imprescindible 
de la economía nacional y de la creación 
de empleo. Solo en Tarragona genera un 
total de 6.000 puestos de trabajo (directos, 

indirectos e inducidos), que sin duda deben mantenerse y, a 
ser posible, aumentarse. Porque el empleo es el verdadero 
combustible de la recuperación. 

Tarragona ya está integrada en el futuro de las refinerías. 
En su complejo industrial se han fabricado 10.000 toneladas 
de combustible de aviación obtenido a partir de biomasa o 
residuos, lo que se traduce en una reducción de emisiones, 
respecto al combustible convencional, equivalente a la de 55 
vuelos Barcelona-Madrid. Con iniciativas como esta, junto con 
la fabricación de polímeros de alta resistencia en la industria 
química de la zona, la refinería avanza hacia la configuración 
de un polo multienergético de última generación.

Los ecocombustibles son claves ya que permiten una 
reducción inmediata de emisiones en el transporte y, 
de modo muy especial, en sectores en los que no existe 
alternativa viable al uso de combustibles líquidos, como 
el transporte aéreo, el marítimo o la maquinaria agrícola. 
Además de este enorme potencial para la descarbonización, 
los ecocombustibles son un anclaje de primer orden para una 
nueva cultura industrial que persigue el fomento e impulso 
de la economía circular, ya que se pueden producir a partir 
de residuos (agrícolas, forestales, plásticos y urbanos), lo que 
a su vez favorece el desarrollo de zonas rurales al permitir la 
integración de las actividades agraria, forestal e industrial. 

Evidencias como éstas han motivado que ya veintidós 
asociaciones se hayan unido en la Plataforma para la 
Promoción de los Ecocombustibles, para reivindicar 
su producción como solución complementaria para la 
reducción de emisiones y contribución indiscutible contra 
el cambio climático, y demandar el apoyo necesario de 
las administraciones para dar a los ecocombustibles un 
espacio en la transición energética y ofrecer a la industria 
una oportunidad de desarrollo sostenible y competitivo; 
convirtiendo a nuestro país, y a lugares como Tarragona, en 
referentes europeos del crecimiento verde, de una transición 
energética justa, y de una industria de futuro 
y con futuro. 

C
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Comienza la primera 
formación dual que 
se impulsa en la URV

Ya está en marcha la primera mención dual de unos estudios de 
la URV, los del grado en Química. El próximo 27 de septiembre, 
seis estudiantes de último curso comenzarán el itinerario de 
formación dual que les permitirá combinar las clases en la 
Facultad con las más de 1.100 horas de aprendizaje práctico 
remunerado en las seis empresas participantes: Clariant, 
Consorci d'Aigues de Tarragona, Ercros, IQLIT, Maystar y 
Repsol. Se trata de la primera mención dual que se implanta en 
un grado de Química en España.

Este martes se ha firmado el convenio entre las empresas y 
la Universidad, y se ha presentado la iniciativa, que pretende 
favorecer, por un lado, la adecuación de las competencias y 
habilidades de los estudiantes de Química con las que requiere el 
mercado de trabajo y, por otro, la empleabilidad de los titulados. 
Así, los estudiantes que cursan el itinerario dual hacen una 
inmersión en el mundo profesional durante el último año de los 
estudios, de manera contribuyen a aumentar las posibilidades de 
inserción laboral en empleos mejor retribuidos.

· Compromesos amb el medi ambient  ·
· Desenvolupem projectes sostenibles ·www.asesa.es

El convenio entre la URV y las empresas cuenta con 
el apoyo de la AEQT y ya se trabaja para incorporar 
otras empresas los próximos cursos.

En total, 15 estudiantes solicitaron formar parte del 
programa de formación dual para este curso 2021-
22, de los cuales han sido seleccionados seis a partir 
del expediente académico, el currículo, una carta de 
motivación y una entrevista. Son Sergio Lorenzo, 
Nuria Bertomeu, Carla Gámez, Paula Martínez, 
Aleix Miró y Carlos Nogués.



Mi 
mayor 
error

Elies 
Gil
Vinyes del 
Convent

Me equivoqué 
al no incorporar 
al principio 
profesionales 
de nivel

Justo al traspasar la entrada de 
las nuevas instalaciones de Vinyes 
del Convent, se halla la placa de 
inauguración de la bodega en 2017, 
que culmina con la frase “Sempre 
endavant”, un lema que parece 
llevar como estandarte nuestro 
protagonista, Elies Gil Bel (60).

Gil quizá será el empresario más joven de 
todos los que venimos y vendrán siendo 

retratados en estas páginas, pero que cumple 
con holgura, al igual que el resto, con la idea 
de una dilatada carrera empresarial de éxito, y 
que, además, puede explicarnos que los lo-
gros también deben mucho a los errores.

J.A. Domènech

Joan Revillas
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Elies Gil es uno de esos empresarios con 
capacidad innata para levantar, consolidar 
y hacer crecer un negocio para el que se 
necesita un olfato especial, una intuición 
que es casi magia, y que no puede apren-
derse en libros o escuelas. En medio de 
una selva de competidores, Gil ha desa-
rrollado su carrera en uno de los sectores 
de mayor saturación y dificultad, com-
prando y vendiendo vinos, y produciéndo-
los también. Este empresario de Horta de 
Sant Joan es hoy uno de los comerciantes 
de vino más importantes de Catalunya.

Del comercio de vinos tradicional en la 
familia, nuestro protagonista inició una 
aventura mayor dentro del sector adqui-
riendo en 1999 La Vinícola de Gandesa, 
la mayor bodega de la provincia de Tarra-
gona.   Más adelante, en 2013, Gil se hace 
con los activos de la histórica Bodegas Pe-

dro Masana de Móra la Nova. La produc-
ción de estas dos firmas y la de Vinyes del 
Convent, junto al negocio de base, suman 
40 millones de litros al año, de los que un 
60% son elaboraciones para otras firmas 
catalanas. Un 20% va destinado a un tipo 
de vino más industrial, de consumo sema-
nal o marcas blancas. El restante 20% es 
la producción propia:  24 referencias en 
total entre las tres bodegas de su propie-
dad. En un futuro próximo se añadirán 
nuevas marcas, y una línea de destilados, 
que pretende recuperar una producción 
tradicional en la familia.

Las empresas de Elies Gil y las tierras de 
su propiedad (190 hectáreas de viña) dan 
empleo fijo a una treintena de colabora-
dores, situando la cifra de ventas en 12 
millones de euros.

El gran proyecto
La pasión por la tierra, el paisaje y la tradi-
ción han llevado a esta empresa familiar a 
acometer uno de los proyectos más ambi-
ciosos que uno puede conocer en el sec-
tor. “Tenemos una finca de 550 hectáreas 
con una cota máxima de 1.225 metros de 
altitud, entre la Terra Alta y el Baix Ebre. 
Nuestro proyecto es migrar hacia la altu-
ra”. Elies Gil se entusiasma al dar detalles 
de lo que denomina “una revolución”. 
“Desde siempre esta zona de montaña ha 
tenido un uso forestal, pero una parte fue 
cultivada tiempos atrás. Nosotros quere-
mos recuperar para estas fincas cultivos 
como las patatas de altura y el cereal. 
Para ello, estamos haciendo todo lo posi-
ble para conseguir un cambio de uso”. 

En este camino, se ha solicitado permiso 
para realizar una plantación de prueba 
con patatas de la variedad bufet, que 
el mismo Gil  fue a buscar a la localidad 
de Cambrils (Alt Solsonès). Pero hay más. 
“Queremos recuperar los pastos que ha-
bía antiguamente para, en el futuro criar 
yeguas. Y también viña; todo lo que bubo 
hace muchas décadas, incluyendo frutales 
y trufas”.

“Nuestro empeño principal es llevar la 
viticultura hacia la altura. Hemos calcula-
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do que, entre los 900 y los 1.175 metros 
de altitud, la influencia mediterránea que 
tendrían estas viñas no estaría en nin-
guna otra localización. Por eso estamos 
luchando para conseguir el cambio de uso 
y volver a los cultivos que tuvieron en el 
pasado estas tierras”, argumenta Gil. Y 
con más detalle, señala que la zona de las 
fincas que corresponden al término de Ar-
nes son excepcionales. “Los propietarios 
de entonces, en esta zona, no pensaron 
en cultivar viñas en altura, dado que te-
nían también, en mayor dimensión, otras 
propiedades agrícolas en la parte llana, 
donde concentraron la viña”.

Gil quiere completar el proyecto desarro-
llando un complejo de alojamientos rura-
les. “Existen una veintena de edificios de 
los antiguos propietarios en estas fincas 
que me gustaría recuperar”, señala.

De hecho, la marca Vinyes del Convent ya 
posee actualmente su propio proyecto en 
marcha ligado al enoturismo. “Contamos 
con tres casas de turismo rural, aquí en 
Horta de Sant Joan, en un mismo estilo 
con el que nos preocupamos de la carta 
de paisaje, con unos elementos básicos: 
un edificio antiguo o muy antiguo, mosai-

cos de color verde, siguiendo 
el tono de los cultivos y del 

bosque, rocas y la proxi-
midad del río Canale-

tes, río frágil de agua 
limpia. En una de 

estas casas rura-
les, gracias a una 
futura ampliación, 

nos gustaría ofre-
cer espacios para 
las empresas, para 

hacer reuniones o presentaciones. Que-
remos así conseguir atraer un turismo de 
cierto nivel y asociarlo a nuestras marcas 
de vino”.

Errores durante el camino
Grandes iniciativas, proyectos, realidades 
consolidadas. Y algunos errores por el ca-
mino. Sorprende la naturalidad con la que 
Elies Gil explica lo que él considera gran-
des equivocaciones de su trayectoria. 

“Al principio, me equivoqué al no incor-
porar profesionales de nivel. Si lo hubiera 
hecho, evidentemente, nos habríamos 
equivocado mucho menos”, argumenta. 
“Otro error fue la compra de Bodegas 
Pedro Masana. Fue un error entonces: era 
una referencia de toda la vida en el sec-
tor; vendían a grandes superficies y tenían 
un tren de embotellado. Y es que se ne-
cesita ser muy eficiente en la producción, 
y venderla con personal especializado en 
la cadena de venta. Y eso no existía. Si no 
hubiéramos comprado esta empresa, po-
dríamos haber dado un salto invirtiendo 
en una línea de embotellado en la Vinícola 
de Gandesa”.

A Elies Gil no le han faltado oportunida-
des para adquirir bodegas, por ejemplo, 
en la zona del Penedés. “Una parte impor-
tante del vino que vendemos a las gran-
des marcas está producido en la zona del 
cava. Trabajamos en régimen de alquiler 
de espacios a unas cuantas cooperativas 
de la zona. Nosotros realizamos el pro-
ducto acabado y lo vendemos a cavistas 
para que lo embotellen”.

Gil apunta que “estuvimos negociando 
con dos bodegas de la zona para adquirir-
las, pero no tenemos la suficiente energía 
económica ni personal para hacerlo todo, 
y me siento muy cómodo con mis propios 
proyectos. En la zona del Penedés hay 

mucha y fuerte competencia, lo que 
implicaría estar allí, puesto que es 
un negocio que no puede mante-
nerse a distancia…”. En este sentido, 

concluye Gil, “no considero un error 
no haber comprado esas bodegas”.



Esta foto, de gran valor sentimental para 
Elies Gil, está hecha en 1969, a la puerta de 
la Iglesia Parroquial de Sant Joan Baptista, 
en Horta de Sant Joan, pueblo natal y de 
residencia de la familia. En ella aparecen 
junto a nuestro protagonista, los padres de 
Elies, Rodrigo Gil y Lola Bel.

Elies Gil recuerda que, de pequeño, “siem-
pre que podía quería ir con mi padre. De-
jaba incluso de jugar con mis amigos, me 
agarraba a su pantalón y no me soltaba 
para que me llevara con él. Visitaba bode-
gas, viñas, y así, junto a mi padre, supongo 
que empecé a aprender el negocio”. Cree 
además que sus hijos, Elies Miquel, Anna 
Maria y Mònica, “tienen inoculada la infec-
ción de este negocio, pero veremos si final-
mente quieren continuar con la empresa 
familiar”.

Elies Gil ha invertido 3,6 millones de euros 
en las instalaciones de Vinyes del Convent, 
queriendo con ellas rendir homenaje a sus 
orígenes familiares. Su familia cultiva vi-
ñas desde 1769.

Entre todos los vinos que se elaboran en 
la bodega de Horta de Joan Joan, hay dos 
creados especialmente para homenajear al 
padre y la madre de la Elies Gil. El vino Mon 
Pare, elaborado a partir de una cuidadosa 
selección de los granos de uva, introduci-
dos directamente en los depósitos de acero 
inoxidable, donde se realizará la fermenta-
ción. Se deja envejecer durante 18 meses 
en toneles de 5.000 litros, donde adquirirá 
la complejidad que lo caracteriza. Seguida-
mente es embotellado y dejado en reposo 
como mínimo durante 6 meses.

Y el vino Lola Bel, elaborado con una va-
riedad de uva muy interesante y sabrosa; 
la garnacha peluda, con granos también 
seleccionados uno a uno. Después de una 
maceración en frío de 10 horas, se consigue 
una tonalidad característica, fermentando 
a una temperatura controlada de 14 a 16 
grados. Con esta fermentación lenta, se 
consigue la máxima expresión aromática y 
estructura que caracteriza a este vino.

Orgullo de 
familia 

Naturalmente, los aciertos han compensado de 
sobra todos los esfuerzos. Y la certeza e ilusión con 
la que afronta el futuro marcan su determinación: 
“Hace cuatro generaciones la familia se aburguesó 
–dice sonriendo-, optando por la comercialización 
de vinos y dejando aparcada directamente la pro-
ducción. Ahora queremos volver con más fuerza a 
nuestros principios". 

Quizá, además, cuentan con una gran ventaja: nin-
guna gran marca de vinos ha venido ha instalarse 
en la Terra Alta. “Aquí se venían produciendo vinos 
con un alto grado, y esta era la cualidad destacada. 
Esto ha ido cambiando en los últimos tiempos, y ya 
se elaboran en la Terra Alta vinos de mucha calidad. 
Y esta es nuestra idea; producir los mejores vinos, 
queremos asociar la comarca a nuestros vinos, 
conscientes que estamos en la zona más alta y fría, 
y con terrenos menos fertiles. Demostraremos que 
esto no es ningún impedimento para hacer produc-
ciones de muy alta calidad”.

Gil subraya la complementariedad de sus objeti-
vos. “La gente valora nuestros vinos, pero también 
aprecia todos los efectos de nuestra armonía con 
el paisaje. Trabajar en esa carta del paisaje que he 
comentado, mezclando visualmente el verde de las 
encinas y los pinos, junto con los colores de la viña
 y el cereal”.
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El difícil reto de 
recuperar los cruceros

El lunes 27 de septiembre llegaba 
al Port de Tarragona el primer 
crucero de la temporada 2021. 
El “Bolette” arribaba con 500 
turistas a bordo, la mayoría de 
nacionalidad británica. Un atraque 
de “enorme carga simbólica para 
el Port”, como señaló el presidente 
de la Autoridad Portuaria de 
Tarragona (APT), Josep Maria 
Cruset. Y es que, tras la fallida 
temporada del 2020, con un único 
crucero en marzo, justo antes 
de las medias de suspensión 
del sector tras el estallido del 
Covid-19, ha tenido que pasar un 
año y medio para que el enclave 
volviera a ver otro crucero.

Quizá hasta fin de año, puedan 
llegar a Tarragona media 
docena más de buques, aunque 
siempre con cierta prudencia 
en las estimaciones, porque 
se trata, como señalan desde 
la ATP, de “previsiones y no 
de confirmaciones”. La vista 
está puesta, entonces, en el 
2022. No se empezará de cero, 
naturalmente, pero el próximo año 
será clave en la recuperación local 
de este sector.

Los puertos de mayor tradición 
crucerista del Estado ya están en 
pleno camino hacia la deseada 
normalidad, como pueden ser los 
enclaves de Barcelona, Valencia, 
Málaga o Cádiz, entre otros, con 
numerosos cruceros programados 
desde julio a diciembre, pero 
también hay buenas perspectivas 
en puertos como el de Santander 
o el de Ferrol, entre otros de 
menor peso en este sector. En 
general, podemos hablar de inicio 
sostenido de la recuperación, si 
tenemos en cuenta que solo en 
el mes de julio se alcanzaron en 
España los 565.260 cruceristas, 
según las estadísticas de Puertos 

del Estado, aunque bien lejos de los datos del 
mismo mes de 2019, con 966.000 pasajeros.

2019 fue el año récord de este sector en el Port, 
en volumen de pasajeros, número de compañías 
y escalas, sumando 128.000 cruceristas, un 30,5% 
más que en 2018. Un año, 2019, que colocó a 
la infraestructura tarraconense en el puesto 
número 11 por volumen de los puertos del Estado 
receptores de cruceros, escalando cuatro lugares 
respecto al ranking de 2018. Posición que situó al 
Port cerca de sus inmediatos antecesores, Vigo y La 
Coruña, aunque un poco más lejos que Cartagena, 
que sumó 250.000 visitantes. Curiosamente, fue 
Cartagena uno de los puertos que en su día sirvió 
de posible modelo al de Tarragona para desarrollar 
este sector. Cartagena era un puerto industrial 
que había conseguido atraer el interés de varias 
compañías de cruceros, y reunía, además, ciertas 
similitudes con el de Tarragona.

El gran despegue del enclave tarraconense 
situándolo en el mapa de la industria de cruceros 
se produjo en 2017, cuando la APT logró cerrar 
un acuerdo con la compañía Costa Cruceros, 
estrenando en Tarragona una de sus rutas como 
puerto base. Costa Cruceros venía a cristalizar 
un anhelo histórico del Port, después de 20 años 
de innumerables gestiones y anuncios por parte 
de los responsables portuarios que no llegaban. 
En 2017 Costa aportó cerca de 29.000 cruceristas 
a Tarragona; en 2018 se rebasaron los 80.000 

Atraque el lunes 27 de septiembre del buque Bolette, el primero del año.

J.A. Domènech
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pasajeros, al haber incorporado 
a la ruta el Costa Victoria, un 
barco de mayor capacidad, que 
sustituía al neoRiviera. Para 
2019 se anunció la llegada del 
Costa Fortuna, uno de los barcos 
emblemáticos de su flota.

Sin embargo, ese mismo año 
la compañía italiana decidió 
reducir sus escalas para 2020, 
fijándolas en 16 (36 en 2019) 
y desestimando a Tarragona 
como puerto base de salida de 
una ruta estándar. La pandemia 
frustró todas las operaciones del 
2020, afectando, obviamente, 
también a las de Costa Cruceros. 
Recientemente, además, el 
presidente de Costa Cruceros, 
Mario Zanetti, declaraba que su 
compañía no tenía “planes a corto 
plazo para Tarragona”. De hecho, 
los catálogos de las agencias no 
recogen a día de hoy ninguna ruta 
por el Mediterráneo para 2022 
en la que un barco de Costa haga 
escala en Tarragona.

Pese al recorte anunciado por 
Costa Cruceros, lo cierto es que 
2020 se vislumbraba como un año 
de muy buenos registros; entre 
otras razones, por el anuncio de 
la llegada de la compañía Royal 
Caribbean, con la que la Autoridad 
Portuaria firmó un contrato en 
2019 para iniciar operaciones 
en 2020, con cinco escalas en 
Tarragona. El Port tenía atada así a 
la segunda operadora mundial de 
cruceros. Sin embargo, todas las 

escalas previstas tuvieron que suspenderse por la 
Covid-19. Con la Llegada de Royal Caribbean, el Port  
hubiera tenido operando en sus instalaciones a los 
dos grupos referencia en los cruceros de volumen, 
dado que Costa Cruceros es filial del grupo Carnival, 
el referente mundial del sector.

Así las cosas, el Port se enfrenta a uno de sus 
grandes retos de captación de cara al 2022. Una 
empresa de gran dificultad teniendo en cuenta 
que el mayor puerto de cruceros de España es 
Barcelona (114.000 cruceristas registrados este 
año hasta agosto), y que muy cerca también se 
encuentra Valencia (32.000 pasajeros). Y aunque 
no son el modelo de opción para Tarragona, sí que, 
en cambio, son un imán para todas las compañías 
de referencia. Quizá el principal objetivo sea 
precisamente el que una compañía de primer nivel 
en volumen incluya a Tarragona como escala o, 
mejor, puerto base de uno de sus cruceros. Si el 
Port en su día fue capaz de captar a Costa Cruceros 
y a Royal Caribbean, no parece que, al menos en el 
terreno teórico de la negociación, vaya a perderse 
esa capacidad. No pocos expertos apuntan que, una 
vez que un puerto consigue una de las “grandes”, la 
posibilidad de atraer a otras compañías, e incluso a 
las denominadas premium, es mucho mayor.

Por otra parte, hay que recordar que muy pronto se 
inaugurará el nuevo muelle de Balears, aunque de 
uso factible como multipropósito, tiene un diseño 
pensado para el atraque de buques de crucero de 
gran volumen, ofreciendo una operativa más ágil y 
cómoda. En esta estructura, la Autoridad Portuaria 
ha invertido 30 millones de euros. Una apuesta que, 
en el caso de los cruceros, no es de negocio propio, 
ya que su aportación a la cuenta de resultados se 
considera ‘neutra’. Se trata de un proyecto, el de 
los cruceros, que va enfocado al beneficio directo 
para el territorio, sumando visitas turísticas, dando 
a conocer diferentes atractivos, fidelizando al 
visitante de cara a futuro y, en resumen, añadiendo 
mayor consumo para la economía local.
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Finalmente, tras meses de incertidumbre y 
tensión, y después de que la junta directiva 
de Activa Mutua barajara diversas opcio-
nes  –ofertas de absorción y fusión– con otras 
mutuas, Activa Mutua decidió aceptar la 
propuesta de fusión de la valenciana Umivale, 
séptima en el ranking de mutuas del Estado 
por volumen, y fusionarse ambas convirtién-
dose en una nueva mutualidad. A todos los 
efectos, la futura nueva mutua será operativa 
con fecha 1 de enero de 2022.

Desde el punto de vista formal, la fusión de 
ambas entidades tendrá como consecuencia 
directa la desaparición de Activa Mutua como 
marca y la ubicación de la sede central de la 
nueva entidad en Valencia. Técnicamente, 
esta fusión supone la creación de una nue-
va mutua, que trabajará bajo un nuevo logo 
(probablemente Umivale Activa), con 1.000 
millones de euros de ingresos y unos 1.400 
empleados en conjunto.

Tras la fusión, pendiente de aprobación por 
parte de ambas juntas generales, Umivale 
tendrá mayor peso en los órganos gestores, 
un 60% aproximadamente, por el 40% res-
tante que quedaría en manos de los respon-
sables de Activa Mutua. El motivo de este 
reparto está en la proporción de cuotas a la 
Seguridad Social que aporta cada mutuali-
dad. Además, hay que resaltar que Umivale, 
a cierre de 2020, presentó unos resultados 
positivos de 38 millones de euros, frente a los 
14 millones de euros en pérdidas registrados 
por Activa Mutua.

Activa Mutua tenía sobre la mesa ofertas de 
absorción o fusión por parte de seis mutuas: 
MC Mutual, Mutua Universal, Asepeyo, 
Ibermutua, MAZ y Umivale. En estas negocia-
ciones, la absorción por parte de Ibermutua 
era la que desde un principio impulsaba el 

antiguo director general Miguel Ángel Díaz Peña.
Paralelamente, en la reunión del pasado 30 de septiembre, 
Activa Mutua decidió emprender acciones legales precisa-
mente contra Díaz Peña, entre otros argumentos, por admi-
nistración desleal. Díaz Peña, hasta el pasado mes de julio 
director general de Activa Mutua, fue nombrado en 2019 
tras la intervención de la mutua. Inspector de Trabajo 
jubilado, y exdirector general de Ordenación de la 
Seguridad Social entre 2002 y 2011, Díaz Peña se 
encontraba de baja laboral desde abril del 2020.

Como se recordará, Diaz Peña habría encaminado su labor 
en Activa Mutua hacia una futurible absorción o integración 
en otra mutua, con visos a hacerla desaparecer. De hecho, 
según señalan fuentes consultadas del sector, Díaz Peña sería 
el responsable de que Activa Mutua no presentara en su 
día recurso sobre la actuación de la Inspección de Trabajo 
contra la entidad, que desembocó en sanción y ajustes de 2,2 
millones de euros, y el desmembramiento de la cúpula direc-
tiva, así como su posterior pérdida de peso en el sector y di-
ficultades económicas. Esta decisión se tomó posteriormente 
a la aprobación por parte de la junta directiva de recurrir las 
sanciones, contratando para ello al bufete Cuatrecasas. Este 
tipo de sanciones fueron comunes en su época tras la campa-
ña que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió, ya 
en la era del PP, contra los gastos supuestamente suntuarios 
de algunas mutuas con cargo al erario público. El resto de 
mutuas sancionadas –la práctica totalidad del sector– han 
ido presentando recursos ante los tribunales, con sentencias 
hasta ahora favorables.

La fusión entre ambas mutuas, Activa y Umivale, es segura-
mente la mejor solución de todas a las que podría acogerse 
Activa, dado que tras la crisis provocada por los dictámenes 
de la Inspección de Trabajo, y bajo una nueva dirección, se 
optó por no presentar recursos, como se ha señalado, ni po-
ner en marcha un plan de recuperación propio.

Los orígenes de Activa Mutua están muy arraigados en el 
territorio. En 1922 se constituye REDDIS en la ciudad de Reus 
y MATT en Tarragona. En 2007 se fusionan Reddis y la MATT, 
creando ReddisMatt, y en 2008 se crea Activa Mutua, tras la 
fusión de Fimac, Mupa y ReddisMatt.

J.A. Domènech

Activa Mutua se une con Umivale
y crean una nueva marca
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IKEA inaugura un nuevo 
espacio en Tarragona

Reus comptarà amb una comunitat 
energètica al polígon Agro-Reus

IKEA ha inaugurado en Tarragona un nuevo espacio dise-
ño y planificación, con el objetivo estar más cerca de los y 
las tarraconenses y ser cada vez más accesibles.

Ubicado en un local de 84 metros cuadrados en la planta 
alta del Centro Comercial Parc Central, el nuevo IKEA Di-
seña Tarragona, supone el primer formato de estas carac-
terísticas en la provincia, donde la compañía ya cuenta, en 
Valls, con una importante central de distribución online, 
que da servicio a España, Portugal y el sur de Francia.

Con una plantilla inicial de ocho empleados, los clientes 
que se acerquen a este nuevo espacio, podrán diseñar y 
planificar proyectos personalizados para todas las estan-
cias de su hogar, asesorados por expertos de IKEA. 

En palabras de Kevin Johnson, director de Penetración 
del Mercado de IKEA en Catalunya, “me hace una tremen-
da ilusión inaugurar este espacio en Tarragona. Este es 
solo uno de los muchos pasos que daremos en el merca-
do catalán. En los próximos seis años tenemos previstas 
hasta diez nuevas aperturas en Catalunya". 

L’Ajuntament de Reus ha aprovat el conveni amb 
l’empresa Reus Serveis Municipals S.A per a la 
concessió d’una subvenció de capital de 478.626 
euros per desenvolupar l’activitat de comercialit-
zació d’energia elèctrica de Reus Energia per l’any 
2021 a 2023.

Mitjançant aquest acord, la comercialitzadora Reus 
Energia engega la seva activitat i assumeix els projectes 
d’instal·lacions de generació d’energia elèctrica previstos 
sobre les cobertes de  diversos col·legis de Reus.

“Per optimitzar al màxim les instal·lacions de generació 
elèctrica renovable ens cal disposar d’un operador que faci 
de lligam entre generació i consum. És a dir, un organisme 
que pugui gestionar la capacitat municipal generadora 
d’energia (l’actual i la futura) i faci les funcions de submi-
nistradora a l’Ajuntament i els seus ens dependents”, ha 
explicat el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.
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Studentsboost neix d’un viatge en tren el 2019. Concretament 
de l’Imagine Express, un concurs d’innovació  impulsat 
per l’emprenedor Xavier Verdaguer, en què Fèlix Gol hi 
va participar el 2019. Van ser tres dies que va formar part 
d’un equip de tres persones i un mentor que van viatjar 
de Barcelona i París en el transcurs del qual havien de 
desenvolupar una idea de negoci. D’aquí va sortir la idea 
de crear un punt de trobada per connectar empreses i 
estudiants que haguessin de fer el treball final de grau i de 
màster. La resta de membres de l’equip finalment no els va 
interessar el projecte i Gol va decidir tirar-lo endavant sol.
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El primer intent de crear l’empresa 
va quedar aturat per la Covid-19, 
però a finals de l’estiu de 2020 va 
començar a moure-ho un altre 
cop i va iniciar contactes amb 
empreses i institucions educatives. 
“Vaig trobar que els professors 
tutors de treballs es mostraven 
molt interessats en la meva 
idea, però costava molt arribar a 
acords amb les direccions de les 
universitats i escoles. Per això he 
decidit reformular la idea de negoci 
i per estar a la plataforma només 
paguen les empreses i és gratuït 
per les institucions educatives”, 
explica Gol.
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Félix Gol és de Vilafranca del 
Penedès, però ja fa uns mesos 
que s’ha establert definitivament 
a Reus, i des de Redessa-1 impulsa 
Studentsboost i ho ha amb el 
suport des de fa uns mesos de 
StartSud, una plataforma de 
creació, acceleració i promoció de 
startups amb seu a Reus. “El canvi 
des que treballo amb ells ha estat 
brutal. Em sento més acompanyat 
i la feina que fan no té preu. M’han 
obert moltes portes i m’han ajudat 
al desenvolupament de la meva 
empresa”, explica. Un d’aquests 
contactes ha estat, per exemple, la 
Cambra de Comerç de Reus.

Jordi Salvat
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Studentboost

Any de constitució: 
2020

Sector: 
tecnològic

Número de treballadors: 
3
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començar a estudiar Ciències Polítiques i a 
quart curs va decidir començar Psicologia, 
un grau que encara està estudiant i, al 
mateix temps, treballa al departament 
de Recursos Humans d’una empresa 
mentre l’start up que ha creat encara no 
és rendible. Els darrers mesos ha hagut de 
reduir les hores que hi dedica a l’empresa 
d’on és assalariat. “Arribo a l’emprenedoria 
amb 24 anys i el que he vist és que, com 
a emprenedor, la vida és més àmplia i 
enriquidora. Aprens moltíssims i et dona uns 
valors”, afirma Gol.

A Studentsboost, treballen amb ell dues 
persones: una dedicada al màrqueting i 
uns segona al desenvolupament tecnològic. 
Aquest mes d’octubre afrontarà la primera 
ronda de finançament i espera trobar 
inversors per donar un impuls definitiu al 
seu projecte.

Analitzant la competència, considera que el 
seu projecte es diferencia d’empreses que 
podem fer una feina semblant. Assenyala 

que a Barcelona hi ha una empresa que fa 
el mateix que Studentsboost, però està més 
centrada en l’àmbit internacional, amb poc 
volum de negoci a l’estat. N’hi ha una altra 
que opera a l’Estat, però se centra més en 
l’àmbit del desenvolupament sostenible i es 
basa sobretot en el voluntariat. En gairebé un 
any, Studentsboost ha aconseguit un volum 
d’empreses important a Catalunya i també a 
Madrid, una bona base per tirar endavant el 
projecte un cop rebi una important injecció 
econòmica a través de l’imminent ronda 
de finançament.
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De les tulipes 
als Bitcoins?
Gerard Domínguez
Director de RPL Invest

Durant la dècada dels anys 30 del segle XVII, 
en concret de l’any 1634 al 1637 es va viure la 
primera bombolla econòmica reconeguda com 
a tal. Durant aquells quatre anys els preus de 
les tulipes es va multiplicar per 100. Feia anys 
que el mercat de les tulipes era molt profitós, 
qui volia ser reconegut socialment havia de ser 
propietari de tulipes. 

Era un bé finit, difícil i llarg de cultivar (7 anys 
per fer flor), i va coincidir en una plaga que va 
afectar les plantacions europees, que va fer 
incrementar la importació i disparar encara 
més els preus. 

Existeixen unes 160 espècies de tulipes, unes 
més exòtiques que d’altres. En plena bombolla, 
per un bulb de la varietat “Semper Augustus” es 
van pagar 6.000 florins. 

El salari mitjà d’un treballador d’aquell temps 
eren 150 florins anuals. Es a dir es van pagar 40 
anys de sou per una sola tulipa. Tothom volia 
guanyar-se la vida amb les tulipes, però ningú 
sabia massa bé la raó del preus que s’estaven 
pagant, de fet ni s’ho plantejaven.

Finalment el 1937 va esclatar la bombolla, 
encara ara no està clar el motiu.

Els preus es van enfonsar i es va produir una 
crisi econòmica als Països Baixos i Europa, que 
va trigar anys a recuperar-se. 

Avui, existeixen quasi 7.000 cripto-monedes. 
La referent de totes elles és el Bitcoin. 
Qui no ha sentit parlar del Bitcoin? Però quanta 
gent sap que és un Bitcoin, i sobretot qui sap què 
val? Per poder saber si un bé és car o econòmic, 
s’ha de poder valorar, es a dir necessites una 
referència el més objectiva possible per poder 
comparar i decidir.

El Bitcoin és un bé finit, difícil de produir i 
encara més difícil de valorar. Però molts volen 
guanyar diners comprant i venent. El seu preu 
té una gran volatilitat, grans fortunes han 
anunciat que en compren. 

Curiosament vol ser una moneda, però el que 
més s’aprecia és el que s’hi pot guanyar, no que 
sigui una moneda utilitzada.

No se quina evolució tindrà el Bitcoin i moltes 
altres criptos, però s’assembla molt a d’altres 
bombolles viscudes no fa pas tant. Recordeu 
sempre la “REGLA D’OR”: no posis mai tots els 
ous en una sola panera.

Ara que hi penso, potser en uns anys 
s’anomenarà “REGLA BITCOIN”. Qui sap, potser 
haurem de pagar les tulipes amb Bitcons...

El Bitcoin és un bé finit, difí-
cil de produir i encara més 
difícil de valorar. Però molts 
volen guanyar diners com-
prant i venent. El seu preu 
té una gran volatilitat, grans 
fortunes han anunciat que 
en compren.

Acuarel.la anònima 
del XVII del 
Semper Augustus



Tan sólo dos meses después de su apertura, 
Bokoto Japanese Sushi Club se ha 
consolidado en la ciudad de Tarragona como 
referente de la gastronomía japonesa. La 
acogida del público a esta nueva alternativa 
en pleno corazón de la Rambla Nova ha 
superado todas las expectativas. "Estamos 
contentos, ya sabíamos que existía un 
nicho de mercado, pero estamos muy 
agradecidos por la acogida; en Tarragona hay 
restaurantes de gama alta, pero no de cocina 
asiática, y por fin la ciudad puede disfrutar 
de un restaurante que apuesta por la 
excelencia en el producto, con un punto más 
premium sobre la oferta existente”, explica 
Bito Fuster en representación de una de las 
familias propietarias.
                                                                      
Esta nueva oferta en Tarragona se ha 
enfocado a un público de nivel adquisitivo 
medio-alto, con precios estimados entre los 
40 y los 60 euros. Bokoto Tarragona también 
se puede disfrutar de lunes a viernes al 
mediodía con un Menú Ejecutivo (23,50 
euros), aunque para hacerse una idea más 
pausada de las posibilidades de la carta 
se recomienda el Menú Degustación (48 
euros). Para reuniones de trabajo o eventos 
especiales se ofrecen las divisiones Bokoto 
Business y Bokoto Events.

La experiencia acumulada en sus 
restaurantes de Zaragoza, Lleida y la 
estación de Baqueira-Beret (lounge Möet), 

ha resultado clave en el reto de dar a 
conocer en Tarragona la esencia de la 
auténtica cocina japonesa, rodeada de un 
cuidado entorno arquitectónico y ambiental 
que mima cada detalle para transmitir calma 
y bienestar a los comensales. “Nuestra idea 
es seguir creciendo, siempre con equilibrio 
porque no somos una franquicia, a partir 
de una oferta muy testada y consolidada 
que está en la base de la carta... de hecho, 
nuestro plan de expansión prevé un nuevo 
proyecto en Sabadell", informa Roland 
Vigatà, también propietario y responsable 
de la planificación estratégica.
 

Bokoto Japanese Sushi Club ofrece 
singularidad, calidez y comodidad; desde 
la decoración hasta la carta. Está pensado 
para transmitir la elegancia y la exquisitez 
del Japón más auténtico, apoyándose 
en la calidad de las materias primas. La 
delicada mezcla de materias primas de 
calidad, texturas y sabores consigue un 
viaje sensorial hacia la milenaria cultura 
gastronómica japonesa: las más de 30 
variedades de sushi -desde las tradicionales 
a las más atrevidas- son sólo una muestra 
del amplísimo abanico de entrantes fríos 
y calientes, nigiris, rolls, makis, sashimis, 
platos principales y postres. Las opciones 
vegetarianas y veganas se apoyan en clásicos 
como las sopas, algas, tofu, setas o las 
tempuras vegetales.

Redacción

BOKOTO, un japonés 
‘premium’ en el corazón 
de Tarragona
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