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Sumari
Tenim a portada una empresa de gran 
creixement en els últims anys: Prat 
Brands. Un model d'èxit que segueix en 
expansió: molt enfocat en la demanda, 
en el client i les seves necessitats.

Amb la vista posada en el curt i mitjà 
termini, el sector d'organització de 
congressos i altres esdeveniments 
empresarials sembla que recuperarà 
enguany part del pols perdut per la 
pandèmia. Les comarques de Tarragona 
tenen un gran potencial en aquest 
sector, amb ofertes molt variades 
i especialitzades.

Cambrils, protagonista del nostre 
dossier, encara el seu futur econòmic 
treballant en sectors més enllà del 
turisme i la gastronomia, molt potents 
i representatius, però que no són els 
únics que defineixen el gran potencial 
del municipi.

En aquest número 14 de Tarragona 
Empresarial hem introduït algunes 
millores en el disseny, que esperem 
que faci més atractiva la lectura 
dels continguts.
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CEO de 
Prat International Brands

El nostre proper 
pas serà obrir un 
magatzem a Itàlia 
perquè hi tenim 
una demanda 
molt important

Mireia
Calvet
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Des del gener de l’any passat, Mireia Calvet és CEO de Prat 
International Brands, una empresa dedicada al comerç 

on-line creada el 2009 i que, des de l’any 2018, està instal·lada 
en una nau al Polígon de Valls, que actualment compta amb 

15.000 metres quadrats. Calvet va 
incorporar-se el 2012 a l’empresa 

quan encara es denominava Agroverd, com a 
cap d’operacions i desenvolupament de negoci. 
Ha contribuït al creixement de la companyia, 
que aquest 2021 ha superat els 36 milions d’euros 
de facturació i els 100 treballadors. L’any passat, 
Prat International Brands va obrir un magatzem 
a França per reforçar el mercat en aquest país.

Prat International Brand ha 
doblat la facturació gairebé 
cada any des de la seva crea-
ció. Com s’aconsegueix això?
Sempre ens hem centrat molt en 
la demanda, en el client, perquè 
les nostres marques estan molt 
enfocades amb el que aquest 
necessita i, si pot ser, donar-li una 
mica més de sentit, més enllà 
del producte. Hem anat creixent, 
doblant any rere any la factura-
ció, tot i que hi ha hagut alguns 
anys que, en anar tot tan ràpid, 
hem hagut de parar i assentar 
una mica més les bases per se-
guir pujant. Realment hi ha hagut 
creixements importants.

Durant aquest temps s’ha 
anat movent geogràfica-
ment l’empresa fins arribar 
a Valls.
Vam néixer a Rubí, després 
vam anar a Tona, Centelles, 
Hostalets de Balenyà -allà em 

Ens van dir que 
teníem demanda, 
productes que 
estaven molt bé 
i podíem obrir 
mercat al Regne 
Unit, Alemanya, 
França, Itàlia...

vaig incorporar a l’empresa-, 
Torredembarra i finalment, 
vam decidir assentar-nos en 
un lloc, comprar un terreny i 
construir la nau. Valls té l’au-
topista, està a prop del Port 
de Tarragona. Volíem que el 
lloc de treball fos un lloc ideal, 
on et faci il·lusió anar cada 
dia. Vam fer un llistat amb una 
sèrie de coses que ens portes-
sin a ser una empresa disrup-
tiva, no jeràrquica. Som una 

Actualment Prat Inter-
national Brand venen a 
diferents països. Com ha 
estat aquest procés 
d’internacionalització?
Aconsellats per market places 
com Ebay ja ho vam intentar 
el 2011. Ens van dir que te-
níem demanda, productes 
que estaven molt bé i podíem 
obrir mercat al Regne Unit, 
Alemanya, França, Itàlia... Ho 
vam intentar, però vam trobar 
mercats diferents, molt més 
madurs. Portar un paquet 
més lluny vol dir més mans i 
es deteriora. Vam veure que 
no ens sortia a compte. No era 
el moment. Vam recular i vam 
decidir fer-nos forts, assentar 
bases a l’Estat Espanyol. Vam 
pensar que quan fóssim forts 
a l’Estat i tinguéssim els co-
neixements i l’estructura que 
es necessita ja obriríem cap 
a fora.

Quan arriba aquest moment?
Fa dos anys ja es comença-
va a moure i l ’any passat 
vam obrir un magatzem 
a França, a Narbona. Té 
4.200 metres quadrats 
amb possibilitats de creixe-
ment. I comencem a enviar 
camions cap allí per arribar 
més a prop del client final. 
De cara a aquest any, l ’ob-
jectiu és assentar-ho molt 
més, que funcioni i tot es-
tigui bé, però sabem que 

Volem que el lloc 
de treball sigui un 
lloc ideal, on et 
faci il·lusió anar 
cada dia. Som una 
empresa disruptiva, 
no jeràrquica

empresa lineal, sense caps. 
Això es porta amb humilitat 
i treball cooperatiu. Escoltem 
al 2.000 per cent les persones 
que estan a atenció al client, 
quan en altres empreses es-
tan a la cua. Aquesta persona 
sap quèdiu al client, si el pro-
ducte és bo.

Com es nota en la pro-
ductivitat de l’empresa 
aquesta sèrie de coses 
que no es troben en la 
gran majoria d’empreses?
El resultat d’aquest am-
bient distès és que la gent 
ve molt contenta a treba-
llar, no venen a fer una fei-
na tan freda, un intercanvi 
de salari a canvi d’un ser-
vei. Es crea un ambient de 
família. La gent ve a treba-
llar, però també es compar-
teixen moltes idees. La gent 
està molt empoderada.

això és una porta per obrir 
les següents. El proper pas 
serà obrir un magatzem a 
Itàlia perquè hi tenim una 
demanda molt important. 
Ja hi venem, però volem 
potenciar-ho més.

On més venen?
Principalment a Europa: 
Portugal, Polònia, Aleman-
ya, però per darrera de 
França, que és el que més, 
i Itàlia.

Per JORDI SALVAT · Fotografia ALBA MARINÈ



9

I  P
ro

ta
go

n
is

ta

8

I  P
ro

ta
go

n
is

ta

I són mercats diferents 
que l’espanyol?
França i Itàlia són els més 
similars. A França el punt 
d’exigència és diferent i 
són un punt més madurs. 
La venta per internet hi va 
arribar abans. Ebay ja hi era 
abans en aquesta països i 
es nota que s’hi han fet més 
grans. Ja se sap que qui pica 
primer... Després va venir 
Amazon i no té tanta im-
portància en aquests llocs. 

A Estats Units Ebay i Ama-
zon estan en una posició 
semblant. Cada mercat 
és diferent.

Com ho fan per entrar en 
aquests mercats?
Primer de tot, amb molta 
comunicació amb els part-
ners, els market places. Són 
col·laboradors nostres, so-
vint amics. Amb ells com-
partim idees, tendències, 
ens expliquen què es troben 
ells i això és una informació 
bàsica per nosaltres. També 
busquem assessorament 

en altres àmbits però 
els market places ens 

ajuden molt.

Els nostres 
productes estan 
encarats perquè 
la gent hi trobi 
aquesta part més 
emocional

res.... Són productes molt 
enfocats a la sostenibilitat, 
a mirar pel planeta. La se-
gona marca va ser FITFIU 
Fitness, la part de wellness 
i benestar. Venem bicicletes 
estàtiques, cintes de córrer, 
el·líptiques, uns packs de 
ioga i pilates i una part de 
pàdel-surf i de nutrició. Ho 
estem enfocant tot al be-
nestar d’un mateix, buscar 
aquesta plenitud que bus-
càvem abans dins de l’em-
presa, traslladar-ho als pro-
ductes que venem. I entre 
les dues més joves està Mc 
Haus, que són mobles de 
casa i cadires de despatx i 
gaming, i fins ara no l’hem 
potenciat i aquest any vo-
lem fer-ho. La que sí que 
hem potenciat i ha tingut 
molta acceptació és lala-
loom, que és de joguines de 
nens fins els quatre anys, 
totes de fusta, basades en 
la filosofia Montessori, bus-
cant un joc més lliure.

Com els ha afectat
la Covid-19?
Són ja dos anys i hi ha ha-
gut moments de tot. Al co-
mençament, amb la gent 
tancada a casa, hi va haver 
una psicosi de no poder 

De cara a aquest any tenim 
la intenció de potenciar 
molt més les marques 
i webs pròpies

Perfil
Edat 
38 anys

Professió 
CEO Prat 
International Brand

Aficions
La família, córrer, 
ioga i darrerament 
esquí i tot el que 
està relacionat 
amb les persones

Trets distintius del 
seu caràcter 
Apassionada, 
compromesa amb 
els projectes, treball 
en equip.

Han aconseguit partners 
d’un nivell important.
Sí. De cada una de les mar-
ques, els que són més es-
pecíf ics i els generals, els 
típics. En la venda f lash 
Vente Prive, el que abans 
era el grup Privalia, amb 
les campanyes de dos o 
tres dies representen una 
facturació important. I 
després Amazon a l ’Estat i 
Ebay a fora. Intentem que 
Amazon no representi una 
facturació gaire important 
en el global. És un market 
place, un intermediari, i 
ens interessa més poten-
ciar les nostres webs i te-
nir la nostra pròpia mar-
ca, donar un valor afegit 
als nostres productes.

Quins són aquests produc-
tes que ofereixen, que els di-
ferencia de la competència?
Tenim quatre marques di-
ferenciades. La més antiga 
és Greencut. Venem ma-
quinària i eines de jardi-
neria, des de tallagespes, 
motoserres, desbrossado-

sortir a comprar i la gent te-
nia necessitat d’interacció i 
de comprar. Notàvem que 
el client tenia la necessitat 
de socialitzar. Vam tenir un 
boom. Després vam tornar 
a la normalitat. Hem passat 
a una fase que la gent no 
prioritza tant el producte 
en si, comprar per comprar, 
sinó perquè el necessita de 
veritat. Compro una cadira 
no perquè és bonica sinó 
perquè la necessito per te-
letreballar. La gent està 
buscant molt aquesta part 
de benestar, d’estar bé amb 
un mateix. Els nostres pro-
ductes des del minut zero ja 
estaven encarats cap aquí i 
ara encara li estem donant 
més importància perquè 
tinguin aquest valor afegit i 
la gent hi trobi aquesta part 
més emocional.

De cara a aquest 2022 quins 
objectius es marquen?
Aquest any el volem centrar 
molt en seguir posant ba-
ses, adaptant-nos al mercat. 
Estem en moments fràgils, 
incerts, no coneixem gai-
re què pot passar. Nosal-
tres tenim aquesta filosofia 
d’adaptabilitat màxima i de 
sortir de la zona de confort. 
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No és nou per a nosaltres, 
però si que ara és exagerat. 
Hem d’avançar-nos molt al 
producte que vol el client i 
fer-ho molt bé internament, 
amb l’estratègia amb Ama-
zon molt ben definida. Ells 
van canviant la seva estra-
tègia i no volem que suposi 
més d’un 50% de la nostra 
facturació. Al final nosaltres 
tenim la paella pel mànec, 
perquè podem decidir a qui 
venem i a qui no. No estem 
disposat a qualsevol cosa 
perquè això significaria una 
mort anunciada.

Amazon que representa en 
la seva facturació?
Aquest any, al voltant d’un 
50%. Volem fer un pas enre-
re. De cara a aquest any te-
nim la intenció de potenciar 
molt més les marques i webs 
pròpies. Com que Amazon té 
molt tirada, és difícil trobar 
aquest equilibri. Farem una 
inversió important en màr-
queting: donar aquest valor 
afegit i comunicar-ho molt 
bé, amb aquest component 
emotiu i de necessitat real i 
no comprar per comprar.

Què estan fent en accions 
de responsabilitat social 
corporativa?
Aquest any ens hem marcat 
en els objectius de desenvo-
lupament per una banda la 
igualtat i, per l’altra, la lluita 
contra el canvi climàtic, la 
sostenibilitat. Estem fent un 
calendari i tenim diverses ac-
cions molt interessants.

Des que el 2009 va néixer a Rubí com una empresa dedicada 
al comerç on-line i, fins el 2018 es va traslladar a Valls, Prat 
Internacional Brands s’ha ubicat en diferents punts de la 
geografia catalana: Tona, Centelles, Hostalets de Balenyà 
i Torredembarra. Va ser el setembre d’aquell any que van 
inaugurar les instal·lacions actuals, ubicades al polígon 
industrial de la capital de l’Alt Camp, en un acte que va comptar 
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
de la Generalitat de Catalunya, 
Jordi Puigneró.
 
La ubicació al polígon vallenc 
permetia a l’empresa millorar 
la capacitat de distribució 
dels productes per a oferir als 
clients fiabilitat i rapidesa en el 
transport. En aquell moment, 
Prat Internacional Brands 
comptava amb  53 treballadors 
de l’empresa. L’any passat, la 
plantilla ja va superar el centenar 
de persones i la facturació va 
arribar als 36,3 milions d’euros. 
També les instal·lacions inicials 
de 8.000 metres quadrats al 
polígon vallenc s’han ampliat a 
15.000. A més, des de l’any passat disposen d’un magatzem 
de 4.200 metres quadrats a Narbona (França).

Una de les característiques més destacades de les 
instal·lacions Prat Internacional Brands és que, a més del 
magatzem i les oficines, compten amb espais de descans i 
d’oci com són una pista de pàdel, gimnàs, restaurant, sala 
de massatges, una biblioteca o una guarderia. Són la mostra 
més visible de la filosofia de l’empresa, que fuig de jerarquies 
i aposta per ser disruptiva. Els resultats any rere any reforcen 
aquesta estructura lineal de l’empresa.

Instal·lats al polígon 
industrial de Valls 
des de 2018

En tres anys, 
l’empresa 
ha doblat la 
seva plantilla 
i ha superat el 
centenar de 
treballadors
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Fires i 
congressos: 
optimisme 
amb cautela

Gran part de les activitats del sector 
serveis es van veure pràcticament 
anul·lades amb l'arribada del covid. 

A les nostres comarques aquest 
efecte es va multiplicar, 

donada l'especial dedicació de 
diversos agents per l'atractiu de la 
Costa Daurada en general, plasmat 
en el turisme de congressos.

Centres de convencions privats, 
públics, hotels, i tot el que arrossega 
aquest sector van haver de 
suspendre la seva activitat.

2022 podria ser, clarament, l'any de 
la recuperació d'aquestes activitats 
a les nostres comarques. L'oferta és 
gran i especialitzada.

L'optimisme marca la pauta.

Per JOHN  BUGARIN
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Som raonablement optimistes, 
creiem que no anirem a pitjor 
però és impossible determinar 
la velocitat de recuperació

Jordi Dies 
Gerent del Palau de Congressos de Tarragona

El sector congressual ha sigut 
un dels més afectats durant 
la pandèmia. Les restriccions 
de mobilitat i la impossibilitat 
d’organitzar esdeveniments 
multitudinaris van obligar a 
cessar l’activitat durant un 
any i mig. El 2019 va ser l’úl-
tim any que es va viure amb 
normalitat abans de la irrup-
ció de la COVID-19. Va ser un 
any bo pel que fa a nombre 
de congressos celebrats a ni-
vell estatal, amb un total de 
578 reunions. Unes dades 
que col·locaven al país a la 
quarta posició del ranking 
mundial de l’Associació In-
ternacional de Congressos 
i Convencions (ICCA).

Un any i mig va haver de pas-
sar pràcticament abans de 
tornar a organitzar aquests 
tipus d’actes. A mitjans del 
2021, moltes empreses del 
sector van tornar a obrir les 
seves portes, però sempre 
amb la incertesa de no sa-
ber si al cap d’unes setmanes 
haurien de tornar a tancar. 
La situació sanitària encara 
no ha permès tornar a la nor-
malitat. Aquest 2022 ha de 
suposar un revulsiu per arri-
bar a aconseguir-ho, tot i que 
serà un procés que s’haurà de 
prendre amb calma. 

De moment, les expectatives 
són molt bones i s’espera que 
en els propers dos o tres anys 
s’assoleixin de nou les xifres 
prepandèmia. Això són bones 
notícies per ciutats com Ta-

PortAventura Convetium 
Centre al respecte, ja que te-
nen el centre de convencions 
més gran de la província i acu-
llen actes molt importants a 
nivell internacional, però la-
mentablement no hem pogut 
obtenir resposta.

La irrupció de la COVID
L’última crisi que va sofrir el 
sector de congressos va ser al 
2013. Així ho recorda Jordi Dies, 
gerent del Palau de Congres-
sos de Tarragona, amb la ins-
tal·lació de molta competència 
nova: “L’activitat congressual 
va baixar molt i aquell any va 
ser un punt d’inflexió que ens 
va obligar a reinventar-nos”. 
Així va ser, fins que al 2019 
van doblar la xifra de negoci 
del 2013. Unes dades molt po-
sitives que van ser tallades de 
cop per la pandèmia. “Recor-
do que el 9 de març de 2020 
va ser l’últim acte normalit-
zat que vam fer, un festival 
de dansa bastant important”. 
A partir d’aquell dia, van ve-
nir les primeres restriccions 

que van fer que 
s’anul·lés tota la 
programació im-
mediata i que a 
la llarga va aca-
bar suposant un 
tancament total. 
La xifra de negoci 
va ser una quarta 
part del que seria 
habitualment.

Fira Reus també va sofrir un 
cop molt dur amb la irrupció 
de la COVID-19, tal com expli-
ca Albert Boronat, gerent de 
REDESSA, l’empresa munici-
pal de l’Ajuntament de Reus 
que gestiona aquest espai. 
“Nosaltres en un any normal 
podem fer unes 190 activitats 
entre fires, congressos, con-
vencions i activitats corporati-
ves”, comenta. Afegeix a més, 
que el promig dels últims ha-
via sigut d’uns 4 congressos 
i 13 fires. A l’inici del 2020 es 
van organitzar un parell d’ac-
tes, però a partir de març es 
va aturar tot amb el decret de 
l’estat d’alarma.

En situació semipandèmica, du-
rant el 2021, la Fira de Reus va 
arribar als 100 actes. Una xifra 
relativament bona però encara 
lluny dels números d’abans de 
la pandèmia. 

Per la seva part, Jordi Dies decla-
ra que “ha sigut un any que s’es-
perava que fos bo, però sempre 
amb cautela tenint en compte 
els precedents”. En general s’ha 
notat la millora però encara no 
ha sigut un any normal, ja que la 
situació sanitària provocava atu-
rades intermitents. I amb con-
gressos amb molts participants 
que necessiten una planificació 
amb molta antelació és molt 
complicat poder ajornar-los.

rragona o Reus, on es cele-
bren diverses fires i congres-
sos al llarg de l’any. Cal tenir 
en compte que aquestes ac-
tivitats generen un gran im-
pacte econòmic a la ciutat, ja 
que els assistents tendeixen 
a allotjar-se i fer ús de la res-
tauració, l’oci i el comerç de 
la ciutat. 

Tant des del Palau de Con-
gressos de Tarragona com 
de la Fira Reus, ambdues in-
fraestructures amb una llar-
ga tradició al territori, hi ha 
una visió molt optimista de 

cara al futur del sector. So-
bretot quan realment es posi 
el punt final a la crisi sanitària 
que impedeix organitzar es-
deveniments amb la segure-
tat de que aquests no s’hau-
ran d’acabar cancel·lant. Un 
pensament que també com-
parteixen molts hotels que 
porten apostant pel turisme 
MICE (Meetings, incentives, 
conferencing and exhibitions), 
amb els seus propis salons de 
convencions i sales per a re-
unions empresarials. També 
hem volgut saber l’opinió de 

Silvia Schall 
Directora Hotel H10 
Imperial Tarraco

El turisme MICE 
és un segment 
molt important 
per nosaltres
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Els hotels, 
també afectats
L’hotel NH Ciutat de Reus 
també ha viscut una situa-
ció semblant, però a menor 
escala. En el seu cas acullen 
activitats més reduïdes en 
tres sales diferents; sobretot 
trobades i reunions empre-
sarials, així com convencions. 
Fanny Batlle, directora de 
l’establiment, relata que “fins 
al mes de juny de 2021 no 
vam obrir les portes, tot i que 
tampoc hi va haver massa 
activitat per les restriccions 
d’aforament”.

La situació de l’hotel H10 Im-
perial Tarraco és molt dife-
rent, ja que va reobrir el juny 
de 2020 després de tres anys 
de reforma integral. “Nosal-
tres no tenim referències del 
2019, però sí que podem dir 
que durant el 2020 i 2021 no 

2021. La Fira de Reus té previs-
tes al 2022 unes tres fires i uns 
tres congressos, si no sorgeix 
cap problema. Per una altra 
banda, el Palau de Congressos 
de Tarragona ha triplicat gai-
rebé la petició de congressos 
per aquest any. Cal remarcar 
que en ambdós casos tenen 
un calendari dinàmic, no es 
tracta d’una programació tan-
cada prèviament sinó que van 
sorgint nous esdeveniments 
durant l’any que s’incorporen 
a les previsions inicials. Les 
petites reunions i les jornades 
són els esdeveniments que 
sorgeixen més espontània-
ment al llarg de l’any, amb una 
previsió de programació en el 
temps més curta.

Jordi Dies confessa que “som 
optimistes, però raonable-
ment optimistes; creiem que 
no anirem a pitjor, però és 

impossible determinar la ve-
locitat de recuperació”. Tam-
bé destaca que “hi ha moltes 
ganes al sector, m’agradaria 
entendre que en un període 
breu de temps podrem nor-
malitzar per fi la situació”. El 
gerent del Palau de Congres-
sos de Tarragona, amb la fle-
xibilització de les restriccions, 
espera doblar el pressupost 
de l’any passat. Una de les 
decisions de l’Empresa Mu-
nicipal de Desenvolupa-
ment Econòmic que gestiona 
aquest espai és “apostar per 
la reactivació de les fires amb 
nous formats”.

Silvia Schall exposa que a l’ho-
tel H10 Imperial Tarraco “te-
nim alguns esdeveniments 
ja cotitzats i segurament 
aquest any serà molt millor 
que l’anterior, notem que ja 
hi ha una altra alegria al sec-
tor”. Per la seva part, Fanny 
Batlle espera que a poc a poc 
tot es vagi reactivant de nou 
a mesura que es van aixecant 
totes les mesures: “Es crearà 
un ambient de més seguretat 
per a empreses i particulars 
que farà que tornin a tenir 
aquesta confiança per a or-
ganitzar aquests tipus d’es-
deveniments”. També dona 
molta importància al públic 
internacional, que quan les 
empreses puguin tenir un 
altre cop aquesta llibertat 
a l’hora de moure’s, espera 
que es vagi tornant als núme-
ros de 2019.

Noves exigències
La pandèmia ha deixat se-
qüeles a un sector que ha 
hagut de reinventar-se amb 
nous formats. Durant els 
últims anys, els congressos 
i convencions han passat 
a ser online pel fet que les 
restriccions no permetien 
la presencialitat en aquests 
actes. “Ara aquestes fires 
o congressos cada cop són 
menys presencials i més 
híbrides, això permet que 
l’abast d’aquests esdeveni-
ments sigui molt important”, 
remarca Albert Boronat. Ar-
gumenta també que la de-
manda per aquests tipus 
d’actes no pararà de créixer: 
“Els sectors més professio-
nals necessiten noves vies 
de comunicació i contacte 
amb els clients i aquesta és 
una d’elles”.

hi ha hagut pràcticament ac-
tivitat”, explica Silvia Schall, 
directora de l’hotel. Però te-
nen grans expectatives de 
cara al futur, perquè consi-
deren que el turisme MICE 
és un pilar molt important 
pel seu negoci: “És un seg-
ment molt important per no-
saltres, hi ha moltes empre-
ses a la zona que necessiten 
aquest tipus d’oferta”.

Així ho interpreta també Fan-
ny Batlle: “No ho hem des-
cartat mai, al nostre hotel 
sempre hem tingut clients 
de reunions i convencions. 
No és el nostre principal seg-
ment però considerem que 
és molt rellevant”.

Un 2022 prometedor
Amb l’entrada del nou any, el 
sector espera millorar consi-
derablement els números del 

Tant Jordi Dies, com Albert 
Boronat, consideren que tot i 
la rellevància que ha aconse-
guit el format en línia, poder 
viure en persona aquestes 
activitats sempre suposa un 
plus per als visitants: “Segons 
el tipus d’esdeveniment, el 
format presencial és únic per-
què aporta valor”. Cada cop 
més se centra l’atenció en les 
interaccions entre expositors 
i usuaris. Què està passant 
a la fira o congrés i quina és 
l’experiència que es viu. “El 
que es busca és que sigui una 
relació continuada des del 
principi, i que aquest contacte 
continuï viu durant els mesos 
posteriors”. 

L’expressió ‘una imatge val 
més que mil paraules’ té més 
sentit que mai. Si entenem 
imatge com un estímul dife-
rent que provoqui una expe-

S’ha optat pel 
tema online, però 
es recuperarà la 
presencialitat 
perquè a la gent 
és el que realment 
li agrada

Fanny Batlle   
Directora Hotel NH 
Ciutat de Reus
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que pugui captar el valor del 
producte o la idea que s’està 
exposant. Formats cada ve-
gada més professionals i per-
sonalitzats, per a un target 
específic i que s’ha estudiat 
prèviament.

Per altra banda, els hotels 
poden oferir uns serveis que 
els recintes firals o congres-
suals no poden fer-ho per si 
mateixos. No només lloguen 
les diferents sales dedicades 
a aquestes activitats empre-
sarials, sinó que en el mateix 
edifici els clients tenen el seu 
propi allotjament i zona de 
restauració. “El meu client pot 
fer la reunió a l’hotel, dormir 
al mateix establiment i puc 
donar-li tots els serveis aquí 
mateix amb els nostres re-
cursos”, comenta Fanny Batlle 
al respecte. Per la seva ban-
da, Silvia Schall afirma que 
el departament comercial de 

l’hotel H10 Imperial Tarrago-
na no només s’encarrega de 
preparar les reunions o jor-
nades, també és important 
que s’assegurin que “el perso-
nal de sala i de cuina donin el 
millor servei als assistents, a 
més de facilitar una bona ha-
bitació, planificar visites per la 
ciutat...”. I es que per sort, Ta-
rragona és una ciutat ideal pel 
que fa a l’oferta cultural.

Excés d’ofertes?
Cada vegada són més els ho-
tels que aposten per tenir els 
seus propis salons de conven-
cions, que se sumen als re-
cintes firals i de congressos ja 
existents al territori. Són mol-
tes les veus que pensen que 
pot existir un excés d’ofertes. 
Com ara Jordi Dies, qui argu-
menta que és així des de fa 
anys: “Nosaltres estem des 
del 1999 i hem pogut veure 
com ha anat creixent el sector 
i com s’han anat construint 

cada vegada més palaus de 
congressos”. Això sí, tam-
bé creu que l’excés d’oferta 
només ho determina la quan-
titat de la demanda i està 
clar que si aquest any es tri-
pliquen el nombre d’actes hi 
haurà més part per tots.

En canvi, Albert Boronat pen-
sa que tot i que hi ha moltes 
ofertes, cadascú està espe-
cialitzat en un tema molt con-
cret: “Nosaltres tenim molt 
clar el tipus de client que te-
nim aquí amb un auditori de 
700 persones. PortAventura 
fa grans convencions interna-
cionals i els hotels busquen 
un format més petit i acollir 
reunions”. És a dir, existeixen 
molts públics diferents i cada 
empresa del sector té el seu 
segment de mercat, i per això 
considera que no hi ha un ex-
cés. A més que aquesta gran 
varietat d’ofertes “és positiu 
pel client i enriqueix el terri-

tori”. Silvia Schall també opina 
el mateix i creu que “Tarrago-
na és una ciutat que encara 
pot donar més de si”.

Cap on va el sector
Com s’ha pogut observar, el 
sector afronta amb optimis-
me aquest 2022. L’objectiu 
és tornar als números pre-
pandèmia, però són cons-
cients que no serà una cosa 
immediata. Tot i que la si-
tuació sanitària sembla es-
tar més controlada que mai, 
no perden la cautela. “El pri-
mer pas serà entendre que 
la crisi ha passat pàgina, si 
no continuarem anant a re-
molc de les restriccions que 
vagin sortint”, explica Jor-
di Dies. El gerent del Palau 
de Congressos de Tarrago-
na entén que hi ha moltes 
ganes de reactivar-se i que 
la gent vol tornar a cele-
brar congressos però sem-
pre viatjant amb seguretat. 

També ha parlat sobre les 
noves maneres de dur a ter-
me aquests esdeveniments 
que han sorgit arran de la 
pandèmia: “Els formats hí-
brids són una gran oportu-
nitat per a la ciutat per po-
der acollir activitats amb 
un aforament que supera-
va les nostres possibilitats, 
a més de reduir costos”. 
Sempre amb la filosofia 
d’intentar fer dels proble-
mes, oportunitats.

Fanny Batlle comenta que 
aquests últims mesos “s’ha 
optat pel tema online, però 
es recuperarà la presencia-
litat perquè a la gent és el 
que realment li agrada. És 
molt diferent la presentació 
dels productes, amb el con-
tacte personal amb el client 
que pot gaudir de l’espai on 
se celebra l’esdeveniment: 
“Tot això és diferencial, estic 
segura que el turisme MICE 

es recuperarà i agafarà el 
lloc que tenia abans”.

Albert Boronat conclou que “el 
futur d’aquest sector va cada 
cop més cap a l’experiència i 
l’especialització. A més és im-
portant la integració de les 
noves tecnologies com la inte-
l·ligència artificial o la realitat 
virtual per aportar experiències 
úniques als assistents”. Per una 
altra banda, el gerent de RE-
DESSA recorda que l’objectiu 
principal d’aquests recintes és 
dinamitzar el territori. “Volem 
que els sectors estratègics de la 
zona puguin créixer i difonguin 
el seu missatge en aquests con-
gressos, a més de fer reunions 
amb emprenedors i empleats. 
En la mateixa línia, Jordi Dies 
afirma que “el que abans podia 
ser un gran negoci, acaba sent 
un gran servei”. No només im-
porta el rendiment econòmic, 
sinó l’impacte social que es pot 
arribar a crear amb les fires i 
els congressos.

En un any normal 
podem fer unes 
190 activitats entre 
fires, congressos, 
convencions i acti-
vitats corporatives

Albert Boronat    
Gerent de REDESSA

Estadístiques del “Ranking ICCA” per països i ciutats

1

Pos. Països 2019

Estats Units

Alemanya

934

714 Alemanya 695

Regne Unit 610

Regne Unit 567

França 595

França 603

Itàlia 550 Itàlia 564

Xina 539 Japó 505

Japó 527 Xina 502

Països Baixos 356 Països Baixos 388

Portugal 342 Canadà 335

Espanya 635

Espanya 578

1.037Estats Units

Reun.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Països 2018 Reun.

1

Pos. Ciutats 2019

París París

Lisboa

237

190 Viena 184

Berlín 176 Berlín 182

Viena 149 Londres 164

Singapur 148 Lisboa 155

Londres 143 Singapur 155

Praga 138 Praga 146

Tòquio 131 Bangkok 142

Barcelona 156 Barcelona 179

Madrid 154 Madrid 169

216

Reun.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ciutats 2018 Reun.
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El Port relanza con fuerza 
la operativa de cruceros

Este año los cruceros 
volverán con fuerza al Port de 

Tarragona.  A tenor 
de las previsiones 

que maneja la Autoridad 
Portuaria, y tras un 2021 
nefasto para el sector por 
las afectaciones de la covid, 
todo apunta que en 2022 
se recuperará una cierta 
normalidad en las escalas de 
buques turísticos en Tarragona.
El Port tiene confirmadas 
para este año un total de 
30 escalas y la llegada de 
60.000 cruceristas. Esta 
esperanzadora previsión 
se concreta en los diversos 
acuerdos a los que ha llegado 
la Autoridad Portuaria con 
algunas de las navieras 
especializadas. Lo más 
notable es la vuelta de Costa 
Cruceros, con al menos ocho 
escalas confirmadas, y el 
estreno de Royal Caribbean, 
con tres escalas. En todo caso, 

los gestores del Port apelan a 
una cierta prudencia y hablan 
siempre de previsiones, ya 
que todo estará pendiente de 
la evolución de la pandemia, 
que puede dar al traste con 
el calendario acordado con 
las compañías.

Los acuerdos con Costa 
Cruceros y Royal Caribbean, 
además del volumen que 
aportan, son estratégicos, ya 
que se trata de contar con los 
dos grandes grupos mundiales 
del sector: Costa Cruceros, filial 
de Carnival, el mayor operador 
mundial, y Royal Caribbean, el 
segundo en el ranking.

Costa Cruceros, que en 2017 
colocó a Tarragona como 
puerto base de una de sus rutas 
por el Mediterráneo, decidió 
para 2020 reducir sus escalas 
dejándolas en 16 (36 en 2019). 
La pandemia frustró estas 
llegadas, que, obviamente, 

Global Ports Holding gestionará la nueva terminal durante
12 años e invertirá 5,5 millones de euros.

fueron nulas. Este año  volvería 
con, al menos, ocho escalas 
confirmadas y otras cuatro 
pendientes de confirmación.

Por otra parte, el Port ya 
consiguió en 2019 un contrato 
con Royal Caribbean para 
iniciar operaciones en 2020, 
con cinco escalas. Sin embargo, 
todas las llegadas previstas 
tuvieron que suspenderse por 
la covid.

Y aunque el Port no batirá en 
2022 las cifras del 2019, año en 
el que se registraron 128.000 
cruceristas, y que colocó 
entonces a la infraestructura 
tarraconense en el puesto 
número 11 por volumen 
de los puertos del Estado 
receptores de cruceros, 2022 
puede encauzar el que sí 
puede ser un año récord: 
2023. Hay que recordar que el 
enclave se ha reforzado con la 
nueva terminal especializada 

Por J.A.D.
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del Moll de Balears, 
recientemente inaugurada, 
y que ya ha adjudicado la 
gestión de dicha terminal.

Gestión terminal 
especializada 
La concesión de la nueva ter-
minal de cruceros ha sido 
para Global Ports Holding Plc 
(GPH), el mayor operador de 
terminales de cruceros inde-
pendiente del mundo. El Port 
ha otorgado a Global Ports 
Holding una concesión para 12 
años, con opción a 6 años más, 
para la construcción y gestión 
de una nueva terminal de pasa-
jeros de crucero en Tarragona.

GPH invertirá hasta 5,5 millo-
nes de euros en la construcción 
de una nueva terminal  modu-
lar de última generación, que 
utilizará energía solar para ga-
rantizar la provisión sostenible 
de las necesidades energéticas 
de la terminal. Este singular 
edificio ofrecerá a los pasajeros 
todo tipo de servicios, Dutty 
free, F&B… También dispondrá 
de un área intermodal para el 
estacionamiento de autocares 
y vehículos mejorando la mo-
vilidad de la zona. El innovador 
diseño modular del edificio 
proporcionará la máxima flexi-

bilidad para adaptar la terminal 
a las necesidades futuras de ca-
pacidad, y ofreciendo también 
un espacio para eventos en un 
entorno singular.

La terminal se situará en el 
Moll de Balears, una inversión 
de 30 millones realizada por 
la Autoridad Portuaria entre 
2020 y 2021 para la mejora de 
la infraestructura portuaria del 
Port inaugurado el pasado mes 
de octubre. El Moll de Balears 
puede acoger desde ahora a los 
cruceros más grandes del mun-
do y permite el atraque de has-
ta cuatro barcos simultánea-
mente, gracias al incremento 
de la línea de atraque con 700 
m. Además, se ha ampliado el 
área disponible para las ope-
raciones de cruceros mediante 
la explanada de 40.000m2 del 
nuevo muelle. La Autoridad 
Portuaria ha invertido también 
en el acondicionamiento del 
muelle para la electrificación, lo 
que reducirá significativamen-
te las emisiones de CO2 de los 
cruceros atracados.

Josep M. Cruset, presidente 
del Port de Tarragona, consi-
dera que “la adjudicación de la 
nueva terminal de cruceros su-
pone un gran impulso adicional 
para un proyecto que el Port 

comparte con el Ayuntamiento 
de Tarragona, Reus y Vila -seca, 
los agentes turísticos y las em-
presas de nuestro territorio y 
de la Costa Daurada”. También 
ha explicado que «a partir de 
ahora, contamos con un so-
cio como Global Ports Holding 
para dar el empuje definitivo al 
proyecto de cruceros, gracias 
a su excelente posición en el 
mercado, su trayectoria, expe-
riencia y su profesionalidad”.

La incorporación de Tarrago-
na al Porfolio de GPH significa 
que, tras el acuerdo de conce-
sión previamente anunciado, 
el número total de puertos de 
cruceros gestionados por GPH 
aumentará a 23.

Global Ports Holding Plc es el 
mayor operador portuario de 
cruceros del mundo con una pre-
sencia establecida en las regio-
nes del Caribe, el Mediterráneo y 
Asia-Pacífico, incluyendo las ope-
raciones comerciales en Monte-
negro. Establecido en 2004 como 
un operador portuario interna-
cional con una cartera diversifica-
da de puertos de cruceros, GPH 
group ocupa una posición única 
en el panorama de los puertos de 
cruceros, posicionándose como 
la marca de puertos de cruceros 
líder en el mundo.
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Hace ya unos cuantos años que 
Joan Bel se mueve en el mundo 
de pádel. Ha dedicado prácti-

camente toda 
su vida profe-

sional a este deporte. En el año 
2017, Bel decidió emprender un 
proyecto diferencial, creando la 
marca Maximum Padel Tour, el 
mayor referente actual en la or-
ganización de torneos de padel 
en las comarcas de Tarragona.

“Los últimos años han sido de 
auténtica locura”, explica Bel. 
“Nos frenó el covid, pero he-
mos vuelto con mucha más 
fuerza”. En concreto,  este 2022 
Maximum Padel Tour organi-
zará un total de 58 pruebas, a 
celebrar en 13 clubs diferentes,  
en las que prevé reunir a más de 
6.000 jugadores.

La evolución de la empresa ha 
experimentado un empujón 
en el último año. “En 2021 in-
corporamos un circuito para 
menores  e iniciamos otro para 
mayores de 40 años. Y este 
2022  lanzamos el circuito Wo-
man”, comenta.

Son muchos los jugadores que 
repiten en los torneos, incluso 
Maximum ha credo una tarjeta 
de asociado para todo el año, 

que permite obtener descuen-
tos en cada torneo, así como 
participar en uno gratuitamente 
una vez al año. Además, los aso-
ciados cuentan con descuentos 
en material deportivo. Otro de 
los factores diferenciales de 
sus circuitos son los premios y 
sorteos. Sin embargo, lo que la 
mayoría de clubs y jugadores 
destaca es la buena organiza-
ción. “Hay que estar muy enci-
ma en los torneos, organizar los 
cuadros, tener siempre presen-
cia en el desarrollo del juego, 
atender las peticiones de los 
jugadores…en fin, toda una se-
rie factores que hacen que los 
jugadores quieran repetir”.

Otra de las novedades este 
año será la creación de Maxi-
mum Padel Store, un esca-
parate del material que distri-
buye su empresa, con marcas 
referentes del sector. “Que-
remos que los aficionados al 
pádel puedan ver todo el ma-
terial con el que contamos, y 
que  tengan la facilidad de rea-
lizar un pedido vía whatsapp o 
por correo, y entregárselo en 
mano durante los torneos”.

Más allá de estas novedades, 
gracias a estos circuitos, Maxi-
mum ha abierto una línea de 

Maximum, el circuito de 
pádel que atrae empresas

colaboración con diversas em-
presas e instituciones. “Mu-
chas marcas quieren vincular 
su imagen a un deporte como 
este, popular y de gran difu-
sión. De hecho, entre el 2021 
y este año hemos multiplicado 
los colaboradores. Hay empre-
sas cuyas marcas llevan incluso 
el nombre de un circuito, como 
por ejemplo Garcia Riera en el 
Senior y La Conilla, marca de 
vinos, en el Woman. Hemos es-
tructurado los patrocinios para 
dar pie a varias posibilidades 
de colaboración”.

Como ejemplo de colabora-
ción con instituciones, en el 
mes de febrero Maximum Pa-
del Tour organizó los tres cam-
peonatos que el Ayuntamiento 
de Reus puso en marcha antes 
de la celebración este mes de 
marzo de la prueba del World 
Padel Tour en Reus. “El Ayun-
tamiento, a través de su marca 
Reus Pro Pàdel,  nos encargó 
la organización de tres torneos 
en diferentes clubs de la ciu-
dad”. Según Bel, “hay mucho 
camino por recorrer en el pá-
del, y nosotros ya tenemos al-
gunos nuevos proyectos que 
esperamos vean la luz en los 
próximos meses”.

Por REDACCIÓN

L’Aeroport de Reus comptarà aquest estiu amb dos 
vols setmanals directes que connectaran la Costa 
Daurada i Palma de Mallorca, una ruta que operarà 
la companyia Air Nostrum. L’aerolínia oferirà, a més, 
la possibilitat de volar amb un mateix bitllet des de 
Reus fins a les illes de Menorca i Eivissa, fent una 
escala a Palma.

La connexió entre l’aeroport de Reus i Palma de 
Mallorca s’estrenarà el proper 14 de juny i mantindrà 
dos vols setmanals fins al 4 de setembre. Els vols 
amb sortida i arribada a Reus i Palma de Mallorca 
tindran lloc cada divendres i dimarts fins al 21 de 
juliol. A patir d’aquesta data i fins al 4 de setembre 
la connexió es farà dissabtes i dimarts.

A més de la connexió amb les Balears que operarà 
Air Nostrum, a hores d’ara ja hi ha confirmades 
connexions amb un total de 23 destinacions 
internacionals amb sortida o destinació l’Aeroport 
de Reus per aquesta temporada amb les companyies 
Jet2, Ryanair i TUI que entre abril i setembre han 
ofertat ja un total 966.000 places. Entre les novetats 
anunciades, després de la presència del Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona a FITUR, hi 
ha la nova connexió entre Reus i Bristol que operarà 
la companyia britànica Jet2.

Borges tanca 2021 amb un 
benefici net de 25,5 milions 
d'euros i unes vendes de 558 M

L’Aeroport de Reus connectarà 
aquest estiu novament amb 
les Illes Balears
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Borges eludeix la COVID amb un benefici net 
de 25,5 milions d'euros i un benefici abans 
d'impostos de 33,3 milions d'euros. La reducció 
dels preus de les matèries primeres principals 
que comercialitza el grup, com són l'oli d'oliva, 
les nous i les ametlles, ha reduït un 9% la xifra 
de facturació en relació amb l'exercici anterior, 
situant-se en 558 milions d'euros .

Les vendes en mercats internacionals 
representen un 69% del total de la xifra 
d'ingressos, mantenint el pes respecte a 
l'exercici anterior. L'elevat percentatge de venda 
a l'exterior es deriva de la comercialització dels 
seus productes a 111 països. Per productes, 
Borges ha comercialitzat un total de 296 mil 
tones, de les quals en valor destaquen els olis 
d'oliva amb un 40% del total de les vendes, 
seguits dels fruits secs amb un 25% i els olis 
de llavors amb un 18%, completen el 17% 
restant les olives, vinagres, pasta de blat dur, 
salses, adobats, begudes vegetals de fruits 
secs i subproductes .
 

Borges International Group celebra 125 
anys d'història aconseguint un total de 1.195 
empleats al món, fet que suposa un increment 
del 17%. És present a 12 països, amb 11 plantes 
industrials i 15 oficines comercials.
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Reus aposta per l’energia 
que ve de les teulades

En aquests darrers temps la 
factura de la llum és notícia 
de portada. Més encara, el 

preu de 
les fac-

tures que emeten les com-
panyies pel fet que els con-
sumidors puguin disposar 
d’aquest servei fonamental 
a les llars, les empreses, els 
negocis i a tot arreu. 

És per aquesta raó que la 
instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques es comença a 
contemplar entre els usua-
ris com una possibilitat real 
i factible d’autoabastir-se i 
estalviar fent-ho.

L’Ajuntament de Reus és 
un ferm defensor de les ins-
tal·lacions d’autoconsum i 
opta per afavorir i facilitar 
el seu muntatge entre el 
veïnat. Per aquesta raó ha 
anunciat una interessant re-
baixa dels impostos munici-
pals per a les llars i negocis 

que es decideixin per aques-
ta opció que té, entre altres 
avantatges, gaudir d’inde-
pendència energètica sense 
que cap tall energètic afecti 
el flux d’energia elèctrica, i 
afavorir el medi ambient do-
nat que l’impacte ambiental 
de l’energia solar és mínim. 

El regidor de Recursos Hu-
mans i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Reus, Da-
niel Rubio, es mostra con-
vençut que ara que la ge-
neració d’energia elèctrica 
està en el punt de mira, és 
el millor moment per plan-
tejar-se aquest tipus d’ins-
tal·lacions, aprofitant tam-
bé les facilitats que ofereix 
l’Ajuntament. “Hem aprovat 
una bonificació d’un 50% de 
l’IBI durant 5 anys i per tant, 
les persones i empreses in-
teressades, ara tenen una 
bona oportunitat per tirar 
endavant aquest projecte i 
fer-se autosostenibles”.   

Tot són avantatges
És ben sabut que hi ha em-
preses que fan la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques 
de forma gratuïta a les teu-
lades de les cases, i fins i tot 
s’encarreguen del seu man-
teniment i reparació, com-
prometent la teulada per es-
pai de 20, 25 o 30 anys. Ara 
bé, el regidor Rubio opina 
que aquesta no és la millor 
opció: “L’interessant és que 
les llars es passin a l’auto-
consum, sí, però si es té l’op-
ció de finançar l’instal·lació 
amb els panells solars i les 
bateries d’emmagatzematge 
d’energia, millor que millor." 

Vivim en un país en el que hi 
ha moltes hores d’insolació 
durant tot l’any i de l’altra 
manera l’energia que pro-
dueixen les meves plaques 
i que jo no autoconsumeixo 
en els moments de més in-
cidència solar, es torna a 
injectar a la xarxa, que aca-

Per ROSER PROS-ROCA
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ba fent negoci de la meva 
energia. L’elèctrica a mi me 
la paga a 40 euros el MW, 
però l’elèctrica propietària 
de la instal·lació la ven a 260 
i a 320 euros. Aquí està el 
negoci. Per això és preferi-
ble no hipotecar la teulada 
durant 25 anys. El millor és 
emmagatzemar l’excedent 
en una bateria perquè això 
permet traslladar la corva 
de producció a la corva de 
consum. Al final, si la ins-
tal·lació és pròpia, l’energia 
que s’emmagatzema és una 
mesura important d’estalvi 
per a famílies i empreses”.

L’Ajuntament com a 
motor exemplificador
L’Ajuntament de Reus tam-
bé està creant la primera 
comunitat energètica, que 
en aquest moment està en 
fase d’adjudicació. “Serà 
al Mas Carandell, al Barri 
Gaudí. És una instal·lació 
de 45 KW i la idea és que 
de la generació d’energia 
d’aquesta instal·lació, una 
part es pugui comprar via 
participacions o subscrip-
cions pel sector residen-
cial, però també ho volem 
obrir a l’àmbit comercial. 
Per tant, començarem ben 

aviat a explorar aquesta fór-
mula que serà beneficiosa 
per a tothom”.

Per altra banda, l’Ajunta-
ment també està instal·lant 
plaques solars a tots els 
edificis municipals en un 
pla d’inversió ben ambi-
ciós, pressupostat en més 
d’1 milió d’euros. “Estem 
treballant en dues línies. 
La primera la presentarem 
en breu a l’àmbit industrial 
Agroreus. Serà una comuni-
tat energètica per a la qual 
esperem tenir un finança-
ment europeu important; 

urv.cat/portesobertes
INSCRIU-T’HI!

JORNADES
DE PORTES

OBERTES

01
ABRIL

14
MAIG

l’altra és la creació d’illes 
energètiques a les teulades. 
Tenim un estudi en el que 
figuren una dotzena d’equi-
paments públics, centres cí-
vics, escoles, que tenen bo-
nes teulades, normalment 
planes, perfectament aptes 
per ubicar-hi les plaques 
fotovoltaiques. Són llocs 
molt bons perquè pràctica-
ment no tenen ombres i per 
tant, la idea és que tinguin 
la màxima capacitat de pro-
ducció per poder distribuir 
l’energia a 500 metres a 
la rodona”.

El regidor Daniel Rubio es 
mostra molt segur i opti-
mista al respecte de tots 
aquests projectes. “Crec que 
és una gran cosa poder tre-
ballar en un tema de tanta 
importància i actualitat com 
és el de l’electricitat, ara 
que sembla que el preu de 
la llum no té fre. Si podem 
aconseguir reduir la factura 
de la llum a la ciutadania, 
per poc que sigui ja és bo, i 
a més hi ha un impacte me-
diambiental positiu i és cap 
aquí cap a on anem”.

Daniel Rubio, regidor impulsor 
d'aquesta iniciativa.

L’Ajuntament també està instal·lant plaques solars a tots els edificis municipals 
en un pla d’inversió ben ambiciós, pressupostat en més d’1 milió d’euros
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La relación de Punset con el sector em-

pieza realmente cuando tenía 16 o 17 
años, nos recuerda. “No me gustaba de-
masiado estudiar. En cambio, tenía inquie-
tud por el turismo, que prácticamente en 
nuestra zona nacía en aquellos años, y 
que empujaba con fuerza. Acabé el ba-
chillerato y le dije a mi padre (Eduardo 
Punset) que por qué no comprábamos 
alguna cosa relacionada con el turismo. 
Mi padre adquirió entonces un terreno 
que estaba junto al Carrilet, en el mismo 
paseo. Allí construimos una residencia de 
23 habitaciones. En aquella época no se 
le podía llamar hotel, por lo que le pusi-
mos el nombre de Habitaciones Salou. 
Al principio la oferta era únicamente para 
pernoctar, después ya vino el bar y un pe-
queño restaurante”.

Punset aprovechó aquellos años para for-
marse en el sector. Para ello se desplazó 
a Suiza. “Trabajé allí durante tres invier-
nos seguidos. Los dos primeros años, en 
el Hotel Belmont en Crans Montana, el 
tercer año me pasé a la restauración: fui 
a Lausana a trabajar en un famoso esta-
blecimiento, Au Chat Noir. A mi vuelta 
de Suiza, acabamos vendiendo  el Habi-
taciones Salou”. Sin embargo, “yo tenía la 
obsesión de tener un hotel, aunque fuera 

Mi 
mayor 

error

Albert 
Punset

Empresario 
hostelería

       Con el 
Galas nos 
anticipamos 
a la época, 
pero fue un  
   gran error

Albert Punset (77) es muy conocido 
en ambientes  empresariales 
relacionados con la hostelería. A 
su manera y en su tiempo, marcó 
un estilo de hacer las cosas en el 
sector, con algunos detalles en 
la gestión y trato con los clientes, 
que le dieron fama. La referencia 
principal  vinculada a nuestro 
protagonista es el restaurante 

Miramar de 
Salou –ahora 

d’Albert–, local que fue un icono de 
la restauración desde su apertura 
en 1965, llegando incluso a tener 
una estrella Michelín durante 
años. El Miramar estuvo bajo la 
dirección de Punset durante 
44 años.

Por J.A. DOMÈNECH · Fotografía ALBA MARINÈ
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pequeño”. Así, “adquirí un 
terreno tocando a Cambri-
ls, para levantar en él un 
futuro hotel”.

Pero el sueño quedó trun-
cado. “Mi proyecto no pudo 
llevarse a cabo. Mi hermano 
Pere, que trabajaba en las 
Naciones Unidas en Gine-
bra, como tesorero del Bu-
reau International du Tra-
vail, pidió una excedencia 
y vino a Salou,  a dedicarse 
también a la hostelería. Ven-
dimos el terreno destinado 
al futuro hotel y adquirimos 
el solar donde se encontraba 
el edificio Miramar. Era una 
concesión del Estado, no una 
propiedad, pero en aquellos 
tiempos no lo veíamos así, 
creíamos que era práctica-
mente nuestro. Tuvimos mu-
chísimo trabajo. El edificio  
Miramar estaba totalmente 
destartalado. Tuvimos que 
rehacerlo todo, levantamos 
nuevos locales, cinco nego-

cios también dedicados a la 
restauración y el ocio que ce-
deríamos en alquiler,  y nos 
pusimos en marcha. Esto fue 
en 1964”.

Casi como prólogo, debemos 
incluir en esta crónica la figura 
del doctor Eduardo Punset, pa-
dre de nuestro protagonista, 
que, desde 1946 y durante 35 
años, desarrolló su profesión 
entre Vila-seca y Salou, enton-
ces un único municipio admi-
nistrativo. El doctor Punset era 
muy popular; fue un destacado 
actor de la sociedad, que ejercía 
una suerte de liderazgo civil. Su 
consulta en la calle Valencia de 
Salou era a la vez clínica, farma-
cia y casa de primeros auxilios. 
Del matrimonio de Punset con 
Maria Casals nacieron cuatro 
hijos: Eduard, economista, po-
lítico y famoso escritor y divul-
gador científico; Pere, que llegó 
a ser un alto funcionario en las 
Naciones Unidas; Josep, médi-
co pediatra, y Albert.

La aventura americana
En 1981, Punset marcha a 
la República Dominicana. 
“Dejé el  Miramar en manos 
de mi hermano Pere, que 
también llevaba la pizze-
ría Comodoro, un negocio 
suyo en el mismo solar”.  La 
aventura americana no ten-
dría nada que ver con 
la restauración.
“El primer año construí una 
casa para vivir, y fui estu-
diando qué tipo de negocio 
podía montar allí. Decidí fi-
nalmente hacer una cosa 
completamente distinta a mi 
profesión de siempre, puesto 
que ya había muchos espa-
ñoles que estaban poniendo 
restaurantes allí. De hecho, 
en la República Dominicana 
encuentras gran variedad de 
establecimientos de cocina 
española, así como de super-
mercados también propie-
dad de españoles. De mane-
ra que, después de estudiar 



28 29

I  M
i M

ay
o

r 
Er

ro
r

varias posibilidades,  se me 
ocurrió buscar una zona en 
el país para poner en marcha 
una plantación industrial de 
aguacate y mango, para ven-
der la producción especial-
mente  en Miami”.
Junto a un socio local busca-
mos un terreno apropiado, y 
encontramos uno especial-
mente apto al sur de la ca-
pital, Santo Domingo, para 
nuestro propósito. Planta-
mos 40.000 árboles,  entre 
aguacates y mangos. Los pri-
meros frutos llegaron al cabo 
de cinco años. La producción 
inicial la enviamos a Miami, 
pero fue un fracaso, porque 
una mariposa se introdujo 
en los contenedores arrui-
nando el fruto… No obstan-

te, “el segundo envío fue mu-
cho mejor, y cuando hicimos 
el tercero, tuve que retornar 
a España: mi hermano Pere 
murió y volví a ocuparme de 
los negocios de hostelería de 
Salou. Regresé en el 93, año 
en el que, además, murió mi 
madre. Todo lo que tenía en 
la República Dominicana 
lo vendí”.
A su regreso a Salou, ”mo-
difiqué el nombre del Mira-
mar por el actual d’Albert y 
cambié las cartas e introdu-
je una oferta más variada. Y 
también me hice cargo 
del Comodoro”.
 
Galas, el gran proyecto
Volvamos unos años atrás. Pun-
set, que ambicionaba crecer en 
el sector, fue uno de los copro-
pietarios de la sala Galas Salou. 
Un gran proyecto lúdico inaugu-
rado en 1976, que contaba con 
accionistas como Josep Cabre-
ra y Jordi Cartanyà, entre otros.

¿Cómo nació la idea? “En el Mi-
ramar venían a cenar muchos 
clientes que después iban a las 
discotecas. Y también, emplea-
dos y propietarios de restauran-
tes de la zona, que se tomaban 
una copa al finalizar la jorna-
da laboral. Allí  nació la idea de 
crear un espacio diferente, en el 

que poder tomar algo antes 
de ir a casa”.

Antonio y Ramón Riba, que 
fueran propietarios de la famo-
sa sala de fiestas Scala de Bar-
celona, malograda en un incen-
dio, se interesaron por la idea. 
“Nos aconsejaron sobre el futu-
ro proyecto, y nos dijeron que, 
si lo hacíamos, tenía que ser 
una cosa espectacular, ya que 
de lo contrario nos lo copiarían 
al año siguiente”.

“El local era impresionante y 
no se ha hecho nada parecido 
nunca aquí y creo que ya no se 
hará”. Pero el proyecto naufra-
gó. “Toda la organización y lo 
que ofrecíamos, cenas y espec-
táculo, funcionaba muy bien 
pero…no había clientes suficien-
tes. Ingenuamente creímos que 
solo con la gente de las comar-
cas de Tarragona que viniera  a 
verlo ya funcionaría. Pero como 
otros ejemplos que pasan en 
esta provincia, el negocio fue ca-
yendo, y cada vez teníamos más 
problemas”, lamenta. “En 1981 
cedí mi parte por 1 euro a un 
hotelero de Salou”.
Galas acabó cerrando sus puer-
tas, y parte del enorme local fue 
aprovechado para instalar en él 
la que sería discoteca Parchís. 
Precisamente, en la zona en la 
que se ubicó Parchís, “es don-
de nosotros queríamos instalar 
un casino, complementando así 
nuestros espectáculos. No pudo 
ser: no obtuvimos el permiso”.

Con el Galas, “fracasamos porque 
nos anticipamos en el tiempo. En 
esto estuvimos de acuerdo to-
dos los socios. Al no conseguir 
el casino, el negocio iba de mal 
en peor. Fracasamos estrepito-
samente”. Con el tiempo, y con 
innumerables vicisitudes de por 
medio –incluso un incendio– , 

finalmente sobre el solar 
que ocupaba el Galas se 

construyó un bloque 
de apartamentos.
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Aunque Punset ha tenido otros negocios, 
el Miramar, posteriormente d’Albert, ha 
sido su gran referente. En su época fue 
uno de los mejores restaurantes de la Cos-
ta Daurada, en el que primaba un servi-
ció único, importado de su aprendizaje en 
Suiza. De los muy pocos restaurantes que 
tenía un maitre, a la manera clásica, no 
como un simple encargado, lo que garan-
tizaba un servicio de calidad.
 
En estos momentos, Albert Punset traba-
ja en la prórroga de la concesión del solar 
donde se ubica el d’Albert y el resto de ne-
gocios. “Desde el 2017 se han realizado las 
mejoras requeridas y los trámites admi-
nistrativos, con el fin de poder optar a la 
prórroga de la concesión”. Circunstancia 
en la que están inmersos muchos otros ne-
gocios de la costa. “Ahora estamos en pro-
ceso de alegaciones, ya que en noviembre 
pasado se nos comunicó que la intención 
del Gobierno central es no seguir conce-
diendo prórrogas. Veremos cómo acaba”.
 
No descarta Punset  invertir en un nuevo 
negocio, “pero tendría que verlo muy cla-
ro”, apunta. En su tiempo libre, después 
de haber jugado al golf durante unos años, 
ahora navega, “aunque más bien poco; de-
bería buscarme algún amigo aficionado 
que quiera salir conmigo, pero la verdad 
es que prefiero estar con Ana, mi mujer”

El Miramar, el 
gran referente

29

“Mi segunda aventura de impor-
tancia fue Mas Sedó, un proyec-
to que iniciamos con otro socio , 
Josep Vera, en 2001. Me centré 
totalmente en el nuevo complejo, 
cediendo en alquiler el Miramar. 
Más Sedó fue mi segundo gran 
error en mi carrera empresarial”. 

El proyecto de Mas Sedó “venía a 
substituir los banquetes que ya 
dábamos en el restaurante del 
Golf Aigüesverds, que también 
tenía a mi cargo, y que tuve que 
dejarlo porque la música y tanta 
gente que venía a las celebracio-
nes molestaba a los jugadores 
de golf... Por ello busqué una al-
ternativa, que encontré en 
Mas Sedó”.

“El servicio que dábamos era 
muy bueno, además de ser de 
los mejores en aquella época en 
dar banquetes, no había nada 
igual”, explica Punset. “Había días 
que dábamos cuatro banque-
tes”. En Más Sedó, “junto a mi so-
cio hicimos muchas obras y crea-
mos una zona enorme solo para 
banquetes”. Pero llegó la crisis del 
2008. “Aguantamos hasta marzo 
del 2011 y aquel año cerramos. 
La verdad es que tuvimos que 
haberlo dejado antes, pero yo 
nunca había vivido una crisis de 
aquellas características, nos di-
mos cuenta tarde del alcance tan 
grande de aquella crisis”.

No obstante, Punset siguió apos-
tando por este sector. “Tengo 
esta pasión por la hostelería”, 
sonríe. Así, en el 2013, “me hice 
cargo de la cafetería y restauran-
te Cugat de Reus. Lo mantuve 
hasta el 2018 y lo traspasamos”. 
Paralelamente, “abrí en 2015 
un restaurante en Cambrils, el 
Maná, que funcionó hasta el 
2017. No iba como yo esperaba”, 
se lamenta. Tras el fiasco, “enten-
dí perfectamente aquella expre-
sión que dice que mejor estar 
quieto, que ganarás más dinero”.
 



Cambrils
La capital gastronòmica de la Costa 
Daurada que vol anar més enllà

Cambrils exerceix des de fa anys la capitalitat gastronòmica de la 
Costa Daurada amb una oferta de restauració molt potent, que inclou 

dos establiments amb Estrella Michelin i una infraestructura 
turística de primer ordre. Però és un municipi que no oblida 

les seves arrels pesqueres i pageses i ho demostren el dinamisme de 
la Confraria de Pescadors i la Cooperativa Agrícola. Cambrils mira el 
futur amb optimisme gràcies a la seva bona ubicació pel que fa al 
transport i la mobilitat, reforçada amb la recent estrenada nova estació 
de tren, que la connectarà amb el Corredor del Mediterrani, i amb el 
repte d’atraure més empreses dels sectors industrial i tecnològic.

Per JORDI SALVAT

El comerç, complement 
ideal de la restauració

Cambrils compta amb un ric 
teixit comercial, que aple-
ga negocis tradicionals amb 
dècades de trajectòria i al-
tres que han obert els da-
rrers anys. El president de la 
Unió de Botiguers de Cam-
brils, Tomàs Sierra, afirma 
que, malgrat la proximitat 
de grans ciutats com Reus i 
Tarragona, la vila cambrilen-
ca exerceix una capitalitat 
comercial que atrau molts 
compradors dels municipis 
pròxims i també hi té un pes 
important la segona residèn-
cia, sobretot a l’estiu. “El 
comerç de carrer dona mol-
ta vida a Cambrils i comple-
menta molt bé l’oferta gas-
tronòmica que tenim. A la 
gent li agrada anar a dinar o 
a sopar i abans o després de 
botigues”, afirma.

Sierra reconeix que el confi-
nament i les restriccions pati-
des durant la pandèmia van 
provocar una situació com-
plicada per als comerços 
cambrilencs, però que la 
gran majoria d’establiments 

han pogut tirar endavant 
gràcies a una clientela molt 
fidel. Admet, però, que en-
tre deu i quinze negocis han 
hagut de baixar definitiva-
ment la persiana aquests 
darrers dos anys. Alguns 
d’aquests perquè havien 
obert molt recentment i les 
despeses se’ls van fer inas-
sumibles, i altres que ja es-
taven a punt de la jubilació.
 
“Una mesura que ens va fer 
molt de mal i mai hem entès 
és fer-nos tancar a les deu 
de la nit a l’estiu. Molts tu-
ristes i visitants després de 
sopar fan una volta per les 
botigues i es fa calaix”, de-
nuncia Sierra. El president 
de la Unió de Botiguers de 
Cambrils assenyala que veu 
ganes d’obrir nous negocis 
i posa l’exemple d’un matri-
moni que recentment ha po-
sat en marxa dos bars.

La vila cambrilenca 
exerceix una capitalitat 
comercial que atrau 
molts compradors dels 
municipis pròxims

Reduint l’estacionalitat
L’estacionalitat continua 
sent important en un mu-
nicipi com Cambrils, però 
Sierra apunta que en els 
darrers anys s’està reduint, 
encara que actualment les 
vendes de l’estiu poden 
representar un 50% de tot 
l’any i és que pesa molt que 
una població de 35.000 ha-
bitants arribi als 120.000 
durant aquest període de 
l’any.

Apunta que estan aguan-
tant bé l’expansió del co-
merç electrònic perquè 
molta gent prefereix passe-
jar i entrar a les botigues i 
que són molts els comerços 
que han apostat també per 
la venta-on line com a com-
plement de la tradicional. 
Des de la Unió de Botiguers 
ofereixen formació als seus 
associats en matèries com 
xarxes socials, venda on-line 
o aparadors. Ho fan a través 
de la Cambra de Comerç de 
Reus, PIMEC o també amb 
recursos propis.
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“Cambrils ens hem 
de reivindicar com 
la tercera ciutat del 
Camp de Tarragona”

OLIVER KLEIN
Alcalde de Cambrils

Nascut el 1976, Oliver Klein 
Bosquet és alcalde de Cam-
brils des del mes de setembre 

passat. És Llicenciat 
en Ciències Políti-

ques per la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) i és 
professor de Ciència Política 
a la URV, tasca que compagi-
na des de 2003 amb la seva 
de regidor al consistori cam-
brilenc. Fins al 2010 va tenir 
les responsabilitats de go-
vern de Promoció Econòmica 
i Participació Ciutadana. 

Fa poc més de mig segle 
Cambrils era una vila essen-
cialment pagesa i marinera. 
Com és actualment el muni-
cipi a nivell econòmic?
A partir el boom turístic del 
anys seixanta del segle pas-

sat, Cambrils hem derivat 
d’una economia basada en 
l’agricultura i la pesca a un 
creixement brutal del turis-
me i el sector terciari, al qual 
tenim unes industries asso-
ciades, com són els allotja-
ments, la restauració i el co-
merç. Som una des les ciutats 
capdavanteres del sud de 
Catalunya i tenim una econo-
mia molt forta en aquest sec-
tor, però això no vol dir que 
no hàgim de ser competitius 
en altres àmbits de l’econo-
mia també.

Aquesta dependència del 
turisme, de posar tots els 
ous en una mateixa cistella, 
pot ser preocupant?
El que tenim ho hem de fer en-
cara més fort i això vol dir in-

crementar les places hoteleres 
i la qualitat dels nostres establi-
ments, mirar als mercats inter-
nacionals quin tipus de turista 
ens pot venir i assegurar-lo, 
seguir optant per la segona 
residència. Aquesta vessant 
ja la tenim i no és qüestió de 
quantitat -que ja en tenim mol-
ta- sinó de qualitat. Però també 
hem d’analitzar i introduir-nos 

Som forts en el 
sector turístic, però 
això no vol dir que 
no hàgim de ser 
competitius en 
altres àmbits de 
l’economia

"

Per J.S.

en espais que possiblement 
en el passat no hem estat tan 
competitius, com és el desen-
volupament dels polígons in-
dustrials i en altres tipus d’eco-
nomia més tecnològiques.

Com ho ha de fer Cambri-
ls per atraure aquest tipus 
d’empreses?
Cambrils ens hem de reivin-
dicar com la tercera ciutat 
del Camp de Tarragona. Es-
tem molt ben ubicats entre 
aquests dos pols d’atracció 
que són Tarragona i Reus. 
Som al vèrtex. En número 
d’habitants, permanents i 
els que van oscil·lant, som 
la tercera ciutat del territo-
ri. Sumats a la conurbació 
que formem amb Vila-seca i 
Salou encara tenim més im-
portància. Hem de jugar amb 
el territori de forma comple-
mentària i no cal que tot ho 
tinguem nosaltres, sinó que 
ens podem coordinar amb les 
ciutats veïnes. Qualsevol que 
es fixi en una ciutat potent, 
estable i ben ubicada per la 
xarxa de comunicacions -au-
tovia, autopista, aeroport de 
Reus, Port de Tarragona- tro-
barà en Cambrils una bon lloc 
per invertir. I no només en el 
sector serveis sinó també en 
l’industrial. Tenim el Polígon 
Industrial Belianes, que és 
el de tota la vida, però ens 
agradaria en el futur desen-
volupar més terreny indus-
trial, que ja té la qualificació 
i només cal trobar l’acord 
d’empreses i propietaris per 
a desenvolupar-lo.

En els darrers anys, Cambri-
ls ha millorat en infraestruc-
tures amb la construcció en 
el seu terme d’una de les 
estacions del Corredor del 
Mediterrani. Pot fer-ho en-
cara més amb infraestructu-
res com el Tren-tram?
La primera gran notícia va ser 
la ubicació de la nova estació 
a la part nord del municipi, al 
nord del Pinaret i dels camps 
de futbol i al costat del Po-
lígon Industrial Belianes, que 
facilitarà en el futur una in-
fraestructura que finança-
rem des del municipi, que és 
l’avinguda de l’Esport, que 
ens connecti amb els munici-
pis veïns que vulguin utilitzar 
la nostra estació de trens, des 
de la carretera de Montbrió. 
L’estació de tren important 
de la zona està a Cambrils, 
que en el passat no hi era. 
D’altra banda, l’antic traçat 
ferroviari s’ha de desafectar 
i tenim dos projectes. Un és 
el que parteix cap a Llevant, 
cap a Vilafortuny, Salou, la 
Pineda i Vila-seca i després 
cap a Tarragona i Reus, que 
la Generalitat vol aprofitar 
per al Tren-tram. Pel nostre 
municipi seria un gran be-

nefici perquè comunicaria 
diferents barris que ara són 
distants els uns dels altres 
amb parades properes que 
podrien facilitar la mobilitat. 
Aquest Tren-tram és no con-
taminant, lleuger. continu i té 
menys impacte visual que els 
antics trens. D’altra banda, 
tant a Ponent com Llevant, 
ens dona l’oportunitat d’eli-
minar els ponts i obstacles 
que separen els barris de pla-
tja i de muntanya, perquè el 
Tren-tram va a peu pla, amb 
senyalització semafòrica.

Cambrils és una ciutat que 
mira molt cap al mar. Com 
està el sector pesquer, 
que a nivell de Catalun-
ya no està vivint uns anys 
massa bons?
És una realitat que cada cop 
és més difícil i d’unes dèca-
des cap aquí hi ha hagut una 
reducció de la flota. Però és 
un sector que sap la urgèn-
cia de la seva modernització, 
d’algunes decisions que ine-
vitablement ha de prendre. 

Des de l’Ajuntament tenim 
interlocució directa amb la 
Confraria de Pescadors. Te-
nen idees de futur, projec-
tes interessants per posar en 
valor el seu ofici mil·lenari i 
la comercialització del peix 
que pesquen i que sempre 
té un valor afegit davant de 
peix d’altres llocs que no té 
tanta qualitat. Els felicito per 
no viure del passat i saber 
afrontar el futur, que serà 
amb menys operadors però 
amb garanties pels qui con-

M’agradaria en el 
futur desenvolupar 
més terreny indus-
trial, que ja té la 
qualificació i només 
cal desenvolupar-lo

"
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tinuïn i el reconeixement de 
la societat que es mereixen.

Un altre ofici mil·lenari és 
l’agricultura. Quins inputs 
els arriben d’aquest sector?
La Cooperativa Agrícola de 
Cambrils ha patit una cri-
si important a la secció de 
crèdit a causa d’una fallida 
que estan corregint amb aju-
da institucional, també de 
l’Ajuntament de Cambrils. La 
Cooperativa és una entitat 
molt estimada al municipi i 
als pobles de la rodalia. S’es-
tà fent un pla de viabilitat 
adequat també a les noves 
necessitats del segle XXI. És 
una cooperativa molt basada 
en el seu or líquid, l’oli pur 
verge extra, que ara s’està 
comercialitzant a tot el mon 
amb molt d’èxit. Hi ha hagut 
un acord de la Cooperativa 
amb un entramat interna-
cional que li ha possibilitat 
vendre’s arreu, recuperant la 
DO Siurana, de la qual fa uns 
anys va haver de sortir-ne.

Com ha estat l’impacte del 
Covid-19 en el sector d’allo-
tjaments i de restauració de 
Cambrils?
El primer estiu va ser molt do-
lent i, malgrat tot, vam poder 
treballar el mercat de la sego-
na residència, amb el turisme 
nacional. Es van haver de revi-
sar previsions d’obertura i tan-
cament i no va ser gens pro-
ductiu. Aquest segon estiu ha 
estat més positiu. La campan-
ya s’ha pogut normalitzar una 
mica, sense la presència, però, 

d’estrangers. Davant d’això 
hem pres mesures des de 
l’Ajuntament, com acompan-
yar la promoció de Cambrils al 
mercat britànic i irlandès, a la 
Fira World Travel de Londres, 
perquè hotels, apartaments 
i càmpings es nodreixen 
d’aquest mercat. També hem 
estat a Fitur. I, per altra ban-
da, preparar la sortida de la 
pandèmia. Han estat dos anys 
molt dolents, però el turisme 
nacional s’ha mantingut. La 
nostra infraestructura hotelera 
s’està redimensionant i prepa-
rant pel futur. Tenim bones no-
tícies hoteleres.

Quines?
La inauguració d’un nou Ho-
tel Mònica only adults, dos 
projectes hotelers que s’es-
tan construint -a la plaça del 
Pòsit i la zona de la Llosa- i 
la modernització d’altres in-
fraestructures que tenim, 
com l’H10 o els Hotels Best. 
Quan hi han aquestes atura-
des importants, les empreses 
i les administracions ho hem 
d’aprofitar per posar-nos 
al dia.

Cambrils té un teixit comer-
cial molt potent.
Vull posar en valor el comerç. 
Han passat uns dos darrers 

anys molt durs, però els 
que tenien clients fidels han 
aguantat bé. Amb la qualitat 
que tenim del nostre comerç, 
de tot tipus, també podem 
ser pol d’atracció, juntament 
amb la gastronomia i el lleu-
re, a passejar pels nostre ca-
rrers, parcs i jardins. Et dona 
una qualitat de vida, però 
també per anar-hi a passar 
una jornada o un cap de set-
mana. El comerç és un gran 
element dinamitzador.

En aquest 2022 quins són 
els reptes de Cambrils?
És un desig com alcalde, 
que coincideix amb aquest 
accent que li hem volgut 
donar a aquest nou govern, 
que prioritzi, empatitzi, es 
preocupi per la inversió i el 
benestar econòmic. Creiem 
que aquesta millora econò-
mica després de dos anys 
de pandèmia és important 
que estem a la vora dels di-
ferents sectors i, per l’altra 
banda, que siguem expan-
sius i oberts perquè la qua-
litat de vida que sempre ha 
tingut Cambrils pugui ser 
igual o millor després de la 
sortida de la pandèmia. 

Abans hem parlat de l’Avin-
guda de l’Esport, però a la 
Rambla Jaume, una artèria 
comercial molt important, 
hi farem una gran millora ur-
bana, que comportarà una 
zona del port que millori pel 
que fa al comerç, en zona de 
passeig, en zona verda, que 
és l’estil de Cambrils. 

Pel nostre municipi 
el tren-tram serviria 
per comunicar dife-
rents barris i podria 
facilitar la mobilitat

"
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La Torre del Llimó, 
un espai per impulsar i 
consolidar l’emprenedoria

Cambrils disposa des de l’any 2017 d’un espai per  
allotjar empreses i persones emprenedores en un 
entorn empresarial professional, amb l’objectiu 
de facilitar el desenvolupament d'intercanvis i de 
negocis. I ho fa tant en règim de coworking com 
en règim de despatxos. Es tracta de la Torre del 
Llimó, un espai de treball compartit situat en el 
nucli Antic de Cambrils, concretament al carrer 
Rovira número 1, cantonada amb el carrer de les 
Creus número 37.

A la Torre del Llimó s’orga-
nitzen sessions grupals in-
formatives a persones que 
tenen una idea de negoci 
o un projecte  empresarial 
entre mans. Es realitzen 
setmanalment i es facilita 
tota la informació  que ne-
cessites per iniciar el pro-
jecte. Els que decideixen 
tirar endavant el seu pro-
jecte, disposen d’un servei 
d’assessorament pel que fa 
a l’elaboració del pla d’em-
presa, en l’anàlisi de la via-
bilitat del projecte, i en tots 
aquells aspectes necessaris 
perquè és prendre una decisió 
sobre la posada en marxa de 
l’empresa.

També es poden millorar els 
coneixements, les habilitats 
i les competències empresa-
rials, a través de tallers i pín-
doles formatives sobre fis-
calitat, finances, negociació 
bancària i productes financers, 
xarxes socials, noves tecno-
logies o màrqueting. A més, 
hi ha un servei de seguiment 
tècnic que ofereix suport i re-
colzament per reconduir la les 
empreses pe exemple cap a la 
internacionalització, com obte-
nir finançament o els qui volen 
tornar a emprendre després 
d’una experiència fallida.

Quines empreses 
hi trobem?
En aquests gairebé cinc 
anys des de la seva creació, 

han  passat un total de 23 
empreses per la Torre del 
Llimó. Durant l’any 2017, les 
empreses que treballaven 
a la Torre del Llimó desen-
volupaven feines relaciones 
amb els següents sectors 
d’activitat: serveis informà-
tics i d’estratègia empre-
sarial, arquitectura, serveis 
financers i comptables, die-
tètica, holística i teràpies 
alternatives, serveis de ges-
tió administrativa, serveis a 
altres empreses, consulto-
ria d’energies renovables, 
explotació electrònica per 
compte de tercers, traduc-
ció i interpretació i compra- 
venda de productes usats.

Al llarg del 2018, es van afe-
gir altres serveis com cen-
tre examinador de Perason 
Vue, PSI i Certiport, noves 
empreses d’arquitectura, 
serveis de creació de pàgi-
nes web i botigues on-line, 
disseny web, posicionament 
CEO i community manger i 

gestió econòmica d’al-
tres empreses.

En l’exercici 2019, la Torre 
del Llimó va comptar amb 
la incorporació d’empre-
ses que presten serveis 
de programació d’aplica-
cions i dissenys web, pro-
jectes industrials i edito-
rial. A més a més de servei 
de logopèdia i formació i 
activitats educatives. 

L’any 2020, el Centre d’ 
Allotjament d’empreses i 
persones emprenedores am-
pliava el seu catàleg de ser-
veis amb una entitat col·labo-
radora de l’administració, un 
nou projecte de consultoria i 
disseny gràfic, disseny web 
i publicitat.

Les últimes incorporacions 
han estat una empresa de 
gestió administrativa i publi-
citària per a altres empreses 
(2021) i enguany, una empre-
sa dedicada a la venda i fabri-
cació de rodets/coixinets 
de rodolament.

Properament, entrarà a for-
mar part de la Torre del Lli-
mó, una empresa focalitzada 
en el desenvolupament d’ac-
tivitats comercials.

Per treballar a les instal·la-
cions de la Torre del Llimó cal 
enviar un correu a empren@
cambrils.org. Per a més in-
formació sobre els serveis, 
preus, truca'ns al 977 794 679.
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Unió de Botiguers de Cambrils

Associació de comerciants 
i empresaris Vilacentre

El seu objectiu és la dinamització del comerç local i 
donar serveis a les persones associades (formació, 
tecnologia) i la realització de promocions i campanyes 
comercials. 

També s’encarrega de la interlocució amb 
altres agents.

Any de fundació: 1979
Membres: 160
President: Tomàs Sierra
Adreça: Carrer de les Tres Eres, 3, 1er
Telèfon: 977 791 688/658 444 238
Correu electrònic: ubc@ubcambrils.com
Web: www.ubcambrils.com

El seu objectiu és la dinamització i regeneració del 
teixit sòcio-comercial i donar a conèixer aquesta zona 
del municipi. La seva principal activitat durant l’any és 
el Mercat de Nadal de Cambrils i a l’estiu organitza 
també activitats per a infants i activitats esportives, 
com sessions de zumba.

Any de fundació: 2002
Membres: 50
Presidenta: Teresa Recasens
Adreça: Plaça de la Vila, 13
Telèfon: 977 79 27 98
Correu electrònic: vilacentre@hotmail.com

Associació Port Batega 
de Cambrils – Xarxa del Port

Associació d'Empresaris 
d'Hostaleria de Cambrils

Federació d’Empresaris
de Cambrils (FECAM)

És un entramat de botiguers i hostalers, tant tradicionals 
com innovadors, que neixen Rambla avall fins arribar 
al Port de Cambrils amb la finalitat de fer créixer el 
seu comerç i oferta gastronòmica, dinamitzant la zona 
comercial del barri del port. 

Any de fundació: 2015
Membres: 137
Presidenta: Remei Salvadó Vidal
Adreça: Carrer Sant Pere, 32
Correu electrònic: associacioxarxadelport@gmail.com

L’objectiu de l’entitat és la defensa dels interessos 
professionals i econòmics de les empreses associades. 
Està integrada a l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria 
de la Província de Tarragona.

Any de fundació: 1984
Membres: 80
President: Xavier Martí
Adreça: C/Drassanes, 14 (Restaurant el Pescador)
Telèfon: 670 779 068
Correu electrònic: restaurante@casamacarrilla1966.com

Aplega unes 350 empreses locals de Cambrils i té 
com a objectiu defensar els interessos dels seus 
associats davant de les administracions.

Any de fundació: 1996
Membres: 350
President: Victorià Luque
Adreça: Carrer de les Tres Eres, 3, 1er
Telèfon: 977 79 16 88 / 629 17 74 46
Correu electrònic: fecam@fecam.cat



Va néixer a Tarragona el 1984, 
però resideix des de fa anys 

a Vilafortuny. Llicen-
ciat en economia per 

la Universitat Rovira i Virgili 
i diplomat en Ciències Em-
presarials per la mateixa uni-
versitat, ha treballant com a 
professional de la banca i  ge-
rent de fàbrica i actualment 
es dedica a la seva empresa. 
És regidor de l’Ajuntament 
de Cambrils i responsable de 
Promoció Econòmica i Par-
ticipació Ciutadana des del 
mes de setembre passat.

Que fan des de l’Ajuntament 
de Cambrils per impulsar 
l’emprenedoria al municipi?
Tenim la Torre del Llimó, que 
és un edifici històric del nu-
cli antic de Cambrils que fa 
uns anys es va rehabilitar i 
es va adaptar per ubicar-hi 
un viver d’empreses des de 
l’àrea de Promoció econò-
mica de l’Ajuntament. Allí hi 
tenim una sèrie de despat-
xos que s’ofereixen a viveris-
tes, persones que volen ini-
ciar o madurar el seu negoci 

de la mà del departament 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament. També donem 
un suport important al teixit 
comercial del nostre  muni-
cipi i en aquest mandat es-
tem intensificant la relació 
que tenim amb la Cambra de 
Comerç de Reus, una de les 
més importants de Catalun-
ya. Cambrils s’havia quedat 
una mica despenjada i volem 
recuperar l’impuls que dona 
una Cambra com la de Reus.

Com volen potenciar aques-
ta relació amb la Cambra de 
Comerç de Reus?
Estem acabant de perfilar 
una sèrie d’accions conjuntes. 
Una fórmula conjunta que ha 

tingut molt èxit són els bons 
comercials. Ja n’hem fet tres 
edicions. Sense el suport de 
la Cambra hauria estat molt 
difícil portar-ho a terme i ho 
vull agrair. Volem establir un 
calendari d’actes, d’accions, 
de formacions -això em van 
transmetre- la institució de la 
Cambra de Reus.

Si parlem de comerç, a Cam-
brils tenen un teixit empre-
sarial molt potent amb dife-
rents associacions. Com hi 
treballen conjuntament des 
de l’Ajuntament?
Hem de veure l’economia 
com un ens total, perquè és 
una cadena. Si ajudes a sec-
tors que són pioners a l’eco-
nomia cambrilenca, com són 
la gastronomia o el comerç, 
la resta de branques em-
presarials d’una economia 
diversificada com és la cam-
brilenca se’n beneficien. Des 
de Cambrils es potencia tot 
el que està relacionat amb 
l’economia de l’esport. El 
maig tenim la Fira Marítima. 
Tot el que arrossega el sec-

En aquest mandat 
estem intensificant 
la relació que tenim 
amb la Cambra de 
Comerç de Reus

"

"Cambrils som ja un 
referent en esdeveni-
ments esportius i s’ha 
establert una dinàmica 
de negocis entorn del 
món de l’esport "

JUAN CARLOS ROMERA
Regidor de Promoció Econòmica

Per J.S.

tor nàutic és molt important 
i en viuen moltes famílies. A 
Cambrils en som un referent, 
com en el sector gastronò-
mic. Ho som a la província i 
a tot Catalunya. En un mu-
nicipi com el nostre tenim 
molt bons restaurants i dos 
amb Estrelles Michelin. És un 
símptoma de l’embranzida 
que tenim a Cambrils.

L’economia de l’Esport és 
un sector amb què volen 
potenciar Cambrils?
Cambrils ja és un referent 
en esdeveniments esportius. 
S’ha establert una certa dinà-
mica de negocis entorn del 
món, running, nàutica, vela... 
També de la construcció. Des 
de la crisi ha baixat, però hi 
ha un bon volum d’empre-
ses constructores. Tenim una 
estructura de municipi allar-
gat al llarg de la costa que 
permet tenir urbanitzacions 
grans, que fa servir la gent 
com a primera i segona resi-
dència.

Tornant a la Torre del Llimó, 
quina tipologia d’empresa-
ris hi trobem?
Hi ha una mica de tot, dife-
rents perfils professionals. Hi 
trobem empreses del sector 
on-line, traduccions, esdeve-
niments, energètics... I, a més, 
es complementen entre ells.

Ara porta cinc anys. Com ha 
de créixer en el futur aquest 
viver d’empreses?
El més important de la To-
rre del Llimó és que s’aca-
bi consolidant, que tots els 
despatxos estiguin ocupats i 
treballin de forma simbiòtica 
entre les persones que tenen 
allí el seu negoci, i que s’es-
tengui el missatge de cultura 
empresarial que volem do-

nar des d’allí, imitant la cul-
tura empresarial de les grans 
ciutats. Ens ho hem de creu-
re. Cambrils és un municipi 
de 35.000 habitants però té 
ànima de ser ciutat. Hem de 
crear una sèrie d’esdeveni-

ments de la Torre d’en Llimó 
fora de Cambrils i també que 
vingui gent de fora. De la 
Cambra de Comerç de Reus, 
de PIMEC, de xarxes empre-
sarials d’arreu del territori... 
Hem de crear l’ecosistema 
perquè la Torre del Llimó 
acabi sent aquest referent 
del sud de Catalunya que en 
altres sectors si que ho som 
i que aquí tenim encara un 
camí a recórrer per ser-ho.

Com ha afectat la Covid-19 
el teixit empresarial 
de Cambrils?
Ha estat una etapa molt dura 
per a molts sectors. Som un 
municipi essencialment tu-
rístic i ha estat una situació 
molt dramàtica perquè mol-
tes famílies depenen del tu-
risme. Aquest darrer estiu 
ha estat molt bo pel que fa 
a ocupació, però arrossegà-
vem mesos molt dolents. 

A l’hivern és qüestió 
d’aguantar, esperar la mi-
llora sanitària, i esperar una 
Setmana Santa i un estiu en 
positiu i oblidar els mesos 
tan dolents que hem viscut. 

La restauració ha patit mol-
tíssim els tancaments i les 
restriccions. Des de la Re-
gidoria de Promoció econò-
mica s’han impulsat diverses 
línies d’ajut. Al sector hote-
ler s’hi ha destinat 170.000 
euros. També hem fet els 
bons comercials. La última 
campanya, aquest Nadal, ha 
tingut molt èxit i en un dia 
es van exhaurir els bons.

Quines iniciatives tenen per 
intentar trencar aquesta 
estacionalitat?
El setembre entràvem al go-
vern i havíem d’aprovar les 
ordenances fiscals. Una cosa 
que vam tenir temps d’in-
cloure és la bonificació molt 
important d’IBI a terrenys 
industrials sempre que es 
faci una instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques d’auto-
consum. Aquesta mesura va 
encaminada a això, a des-
estacionalitzar l’economia 
de Cambrils, que hi hagi un 
incentiu per invertir als po-
lígons industrials del nostre 
municipi. Tenim connexions 
immillorables. 

A Cambrils tenim l’única es-
tació del nucli urbà de l’alta 
velocitat quan arribi. Som 
l’única població de la pro-
víncia de Tarragona que ho 
tindrem. I tenim uns polígons 
infrautilitzats. És una mesura 
a mig i llarg termini.

A nivell industrial té molt 
camí a recórrer encara 
Cambrils?
Sí, evidentment. El polígon in-
dustrial que tenim està infrau-
tilizat. Hem de crear aquest 
teixit industrial que es pugui 
consolidar a la zona, que ara 
mateix no ho està.

Hem de crear 
l’ecosistema per-
què la Torre d’en 
Llimó acabi sent 
aquest referent del 
sud de Catalunya

"
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El teixit empresarial 
cambrilenc busca créixer

La tipologia de les empreses 
cambrilenques és de mida petita 

i mitjana i costa de tro-
bar-ne que superin els 

25 treballadors. El president de la 
Federació d’Empresaris de Cam-
brils (FECAM), Victorià Luque, 
que aplega més de 350 mem-
bres, assenyala que les empreses 
que han volgut créixer han hagut 
de marxar del municipi i s’han 
instal·lat a localitats veïnes, com 
Vila-seca o Mont-roig del Camp. 
Luque confia que, amb les millo-
res realitzades fa uns cinc anys, 
el Polígon Belianes pugui atraure 
noves empreses. 

El polígon industrial cambrilenc 
havia quedat obsolet i no s’hi po-
dien instal·lar noves empreses. 
Els empresaris i l’Ajuntament 
van apostar per tirar endavant 
aquestes millores, la més desta-
cada la connexió amb la xarxa 
d’aigua del municipi. L’aigua s’ex-
treia d’un pou i la xarxa estava 
molt degradada per la manca 
de manteniment, Es van haver 
d’invertir uns 200.000 euros per 
posar al dia la xarxa.

El president de la FECAM afir-
ma que veu amb bons ulls que 
l’Ajuntament vulgui ampliar els 
polígons industrials del munici-
pi, però adverteix que el recent 
canvi legislatiu per part de la 
Generalitat, que vol reduir el te-
rreny edificable, pot complicar 
aquests plans. Luque denuncia 

Tot sovint la Cambra es presenta 
com la promotora de l’economia 
d’un territori privilegiat. 
I certament, si hem d’aplicar 
fil per randa l’esperit d’aquest 
eslògan, Cambrils té tots els 
ingredients per rubricar-ne 
la certesa. En l’àmbit de la 
nostra corporació, el municipi 
juga un paper cabdal pel seu 
innegable atractiu. Té la marca, 
l’enclavament, la centralitat, el 
capital humà i el dinamisme 
empresarial i comercial que la 
converteixen en un autèntica 
referència. Hi ha poques 
poblacions a casa nostra amb 
aquesta capacitat d’atracció 
que defineix, com diu l’eslògan 
al·ludit, un territori certament 
privilegiat. 
En una recent conversa a Ràdio 
Cambrils amb el regidor de 
promoció econòmica, Juan 
Carlos Romera, i acompanyat de 

la nostra delegada a Cambrils, 
l’empresària Berta Cabré, 
vam subratllar les possibilitats 
que ens ofereix el municipi 
per desenvolupar la nostra 
activitat corporativa. Ara fa 
un any instal·làvem la nostra 

delegació a la Torre del Llimó, 
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Jordi Just Miró
President de la Cambra 
de Comerç de Reus

la seu de la regidoria de promoció 
econòmica. I des d’aleshores hem 
desenvolupat una important tasca 
d’acompanyament a les empreses, 
sempre en estreta col·laboració amb 
la regidoria, per complementar-nos 
adequadament i evitar duplicitats.
Precisament, aquesta col·laboració 
ben entesa permet generar sinèrgies 
comunes, com ara la  dels Bons 
Cambrils, articulats per l’Ajuntament, 
demostrant agilitat i cintura per 
atendre les necessitats del sector, 
i fent confiança en la Cambra per 
articular tota l’assistència tècnica 
que se’n deriva. Són sumes que 
multipliquen. És #FerXarxa en 
benefici d’una realitat, pròspera i 
activa, que per la Cambra mereixerà 
sempre totes les nostres atencions. 
Perquè Cambrils ho té tot. 

que aquest canvi impulsat 
pel Govern català pot crear 
seriosos problemes a em-
presaris que hagin comprat 
terrenys industrials que pas-
sarien a ser rústics i perdrien 
molt de valor. Recorda que 
a França es va prendre una 
decisió semblant i l’adminis-
tració va compensar aques-
ta pèrdua de valor i conside-
ra que a Catalunya s’hauria 
de fer una cosa semblant.

Sobre els efectes del Co-
vid-19, Luque indica que la 
majoria d’empreses del sec-
tor industrial han aguantat 
bé els efectes de les restric-
cions derivades de la pan-
dèmia però que altres sec-
tors com el de la restauració 
o l’hoteleria ho han pas-
sat molt malament i 
algunes han tancat, 
sobretot els que 
anaven al dia i no 
tenien diners per 
afrontar l’aturada o 
la reducció de l’ac-
tivitat. Lamenta que 
des de les administracions 
no hi hagi hagut ajudes 
i subvencions, només en 
quantitats testimonials.

Luque veu amb optimisme 
el futur. Considera que la 
remodelació a la Rambla 
de Jaume I servirà per re-
valoritzar botigues i co-
merços de la zona d’una 
forma molt important, tot i 
que perdran una tempora-
da de Setmana Santa i estiu 
a causa de les obres. Tam-
bé reclama que s’acceleri 
l’enderroc de l’estació de 
tren antiga per poder re-
vitalitzar una zona bastant 
degradada del municipi.

Les empreses 
que han volgut 
créixer han ha-
gut de marxar 
del municipi i 
s’han instal·lat a 
localitats veïnes

"

Per J.S.
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Cambrils és un diamant 
en brut. En pocs anys, 
aquell poblet de pa-
gesos i mariners s’ha 
transformat en una vila 
dinàmica que té per da-
vant un futur atractiu; 
tot és qüestió de jugar 
bé les cartes.

Si l’any 1981 tenia 11.211 
residents, l’any 2021 
arribava als 35.064. En 
quaranta anys, la seva 
població censada s’ha 
triplicat. Pocs pobles 
de Catalunya poden dir 
el mateix. 

Per damunt del creixe-
ment demogràfic regis-
trat, crida l’atenció la 
capacitat de la vila per 
atreure a la població 
jove ben formada. En el 
cens del 2021, el trenta 
per cent dels majors de 
setze anys tenien en-
senyaments superiors: 
graus, màsters o doc-
torat. Poques ciutats 
catalanes exhibeixen 
aquests nivells educa-
tius, tret de Barcelona, 
és clar. Déu-n’hi-do!

L’atractiu de Cambrils per 
atreure a les noves gene-
racions de cambrilencs i 
als qui troben feina en al-
tres contrades del Camp 
de Tarragona, no sols 
s’ha traduït en un creixe-
ment de la població i del 
seu nivell educatiu, sinó 
que també ha incremen-
tat considerablement la 
complexitat i la capacitat 
creativa de la vila. Ara 
la societat cambrilenca 
és més diversa, versàtil i 
vol mirar més cap al fu-
tur que molts dels pobles 
dels voltants.  

Aquella societat tra-
dicional formada per 
pagesos, menestrals i 
mariners en pocs anys 
s’ha transformat en una 
societat molt formada, 
més jove, diversa i crea-
tiva.  Davant d’aquesta 
evidència, un dels ma-
jors reptes del municipi 

és marcar un nou full de 
ruta on sobre la base 
del passat és fomenti la 
creació d’una economia 
que encaixi més amb el 
perfil formatiu i profes-
sional dels residents: 
industries modernes, 
creatives, digitals i sos-
tenibles, serveis a les 
empreses d’alt valor 
afegit, gastronomia in-
novadora, agricultura 
ecològica, etc. 

Ara per ara, el repte 
de Cambrils és tenir 
l’encert d’explorar les 
grans possibilitats que 
ofereix un dels ele-
ments més important 
del diamant: la seva 
gran qualitat de vida.

Traçar un full de ruta 
per un Cambrils més 
divers, atractiu i soste-
nible, sense renunciar 
a la seva gran qualitat 
de vida, és el repte de 
futur. Esperem que els 
responsables locals si-
guin capaços de pensar 
en gran i de treure pit 
davant de la resta de 
viles que ens envolten.

Ara per ara, el repte 
de Cambrils és tenir 

l’encert d’explorar 
les grans possibilitat

Cambrils:
un diamant 
per explotar

Catedràtic d’Economia. 
Universitat Rovira i Virgili.

Agustí Segarra
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En Sergi Ferran i l’Aitor Susaño són dos amics que van 
decidir fa dos anys iniciar un nou projecte empresarial, 

Biodrops SL ,  amb l’objectiu de desenvolupar una 
idea de negoci: amenities 100% biodegrables i ecològics 
per a hotels. Tots dos tenien experiència empresarial prè-
via. Susaño, que és tarragoní, produïa capsules monodo-
sis d’oli d’oliva, mentre Ferran, que és cambrilenc, estava 
més dedicat al sector de lleure i atraccions infantils .
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Com ja tenien experiència en el 
món empresarial, no els va cos-
tar gaire crear una societat per ti-
rar endavant la idea empresarial. 

La principal dif icultat amb què es 
van trobar va ser el desenvolupa-
ment dels productes que volien 
oferir i van tardar dos anys en 
aconseguir-ho després de parlar 
amb deu laboratoris diferents. 
“No ha estat fàcil perquè el nos-
tre producte no havia de tenir 
aigua, cosa que no existia en el 
mercat, però f inalment ho vam 
aconseguir amb un laboratori del B
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territori seguint les nostres di-
rectrius”, explica Ferran.

El desembre de 2021 Biodrops va 
llençar al mercat, amb la marca 
I Disappear, tres productes dife-
rents –gel, xampú i loció corpo-
ral-, que produeixen a Constantí, 
en monodosis de 10 mil·lilitres 
en envàs orgànic de cosmètics 
com alternativa el plàstic, amb 
una obertura intuïtiva i efectiva. 
I ja han aconseguit les primeres 
comandes. Ara estan treballant 
per oferir un quart producte: una 
pasta de dents.

Per J. S.

Biodrops SL

Any de constitució: 
2021

Sector: 
cosmètics

Número de treballadors: 
2

“El nostre mercat és la 
península i tenim clients 
a Barcelona, Andorra i Se-
gòvia i també hem fet con-
tactes amb establiments 
d ’altres localitats, com és 
el cas de Salou”, comen-
ta l ’emprenedor cambri-
lenc. Recentment han in-
corporat dos comercials 
per poder aconseguir més 
clients entre hotels, allo-
tjaments rurals i aparta-
ments turístics.

El sistema de Biodrops 
és únic al món i ha acon-
seguit molt bona acolli-
da perquè no produeix 
residus plàstics. És un 
producte orgànic, biode-
gradable i sostenible. El 
projecte empresarial ja ha 

rebut dos premis tot i la 
curta trajectòria: el Pre-
mi millor projecte em-
presarial pel CET T 
i la Universitat 
de Barcelona 
i un altre en 
la categoria 
d ’ E f i c i è n -
cia Energè-
tica i Sos-
t e n i b i l i t a t 
dels premis 
Emprèn Im-
pulsa que 
organitza la 
Diputació de Ta-
rragona. Ha estat un 
impuls més per tirar en-
davant aquest projecte 
empresarial innovador i 
compromès amb la 
sostenibilitat.
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Clara Martín Riu és una barcelonina establerta des de la set anys 
a Bràfim que l’any 2017 va convertir-se en emprenedora a través de 
Menjamiques, una petita empresa dedicada a l’elaboració de pro-

ductes derivats de la garrofa i que també té una segona lí-
nia de negoci basada en transmetre coneixement a través de tallers 
de cuina sobre la recuperació de plantes oblidades, com és el cas 
de les verdolagues, les ortigues, els blets o les malves. En els propers 
mesos Menjamiques es traslladarà a un nou obrador amb l’objectiu 
de seguir creixent.
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Martín explica que la seva empresa té 
el seu origen en el projecte de final de 
grau de producció agroecològica que 
va cursar a l’Institut d’Horticultura i 
Jardineria de Reus. Hi va anar a parar 
després de llicenciar-se en filologia cata-
lana i exercir durant anys com a profes-
sora. Però es va quedar l’atur i va decidir 
formar-se en un món que l’apassionava, 
que és l’agroecologia. Mentrestant tre-
ballava en una verduleria ecològica del 
Mercat Central de Reus, on va compro-
var el malbaratament alimentari en es-
pais com aquest.

També li agrada molt viatjar i en algunes 
d’aquests viatges ha comprovat com el 
que aquí considerem males herbes en 
altres llocs es venen als supermercats, 
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com les verdolagues a Armènia. “És un 
tema cultural. Les verdolagues porten 
moltes vitamines i minerals i un alt va-
lor nutricional. El que volem fer amb 
els cursos que fem és obrir la ment 
als assistents, amb innovació i crea-
tivitat de la mà de la cuina d’aprofi-
tament, la recuperació d’hortalisses 
autòctones o que el seu ús ha caigut en 
l’oblit i tot tipus de propostes aptes per 
públics amb intoleràncies alimentàries 
o restriccions dietètiques”, comenta.

El punt de partida de Menjamiques és 
el 2016 a Bràfim, on Martín i la seva 
parella, que és nascut municipi de l’Alt 
Camp, feien de masovers i, a partir dels 
garrofers, avellaners i ametllers de la 
família d’ell, van crear la primera crema 

Clara Martín Riu, fundadora de Menjamiques (foto: Ariadna Fotografia).

Per J. S.
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col·laboradors a nivell de co-
municació i xarxes socials.

Els productes de Menjamiques 
ja es poden trobar en més de 
cinquanta botigues, agrobo-
tigues, cooperatives  arreu 
de Catalunya i les Illes Ba-
lears. També disposa de boti-
ga on-line. Estan presents en 
fires i mercats i jornades gas-
tronòmiques. La sostenibilitat 

i el respecte al medi ambient 
també són valors importants 
de l’empresa i, per exemple, el 
envasos que usen són retor-
nables. Són de vidre, serigra-
fiats amb tinta sense metalls,  i 
han eliminat el plàstic del pro-
cés de producció, com en el cas 
del torró. “No generem resi-
dus”, afirma amb orgull.

Un nou obrador
Aquest any 2021 faran un pas 
mes en el seu procés de creixe-

Menjamiques

Any de constitució: 
2017

Sector: 
agroalimentari

Número de treballadors: 
1

Facturació al 2020: 
31.000 euros

de garrofes i van comprovar 
que hi ha un nínxol de mercat 
per aquest tipus de produc-
tes. La tardor de 2017 neix 
Menjamiques quan Martín es 
dona d’alta com a autònoma 
després de fer algunes pros-
peccions de mercat. Comença 
a produir en un obrador com-
partit al viver d’empreses Con-
cactiva, a Montblanc. Un any 
després es trasllada a un obra-
dor propi a Bràfim.

A partir de llavors ha anat 
ampliant la gamma de pro-
ductes. La crema de garrofa 
clàssica està elaborada amb 
ametlles, avellanes, oli d’oliva 
verge extra, mel de Prades i 
farina de garrofa, mentre que 
la crema vegana enlloc de 
mel porta el mateixa sucre de 
garrofa. També ha creat un 
allioli i un vinagre de garro-
fa. “La gent associa la garrofa 
amb el dolç, com una alterna-
tiva a la xocolata, quan és la 
xocolata nativa de l’àrea me-
diterrània, perquè el cacau ve 
d’altres continents. Però amb 
la garrofa també es poden fer 
coses salades i nosaltres com 
pioners en aquest aspecte”, 
destaca. El 2019 van crear el 
torró vegà. Després va coinci-
dir la Covid-19 -que no els ha 
afectat en el creixement de 
l’empresa- amb que Martín 
va ser mare i una persona la 
va d’haver d’ajudar en la pro-
ducció. També compta amb 

ment amb el trasllat a un 
obrador més gran, que serà 
col·lectiu amb dos productors 
més de Bràfim, amb l’objectiu 
de poder afrontar millor la in-
versió i impulsar el treball en 
xarxa. L’actual obrador se’ls ha 
quedat petit.

En aquest pas de treballadora 
per compte d’altri a emprenedo-
ra, Martín reconeix que ha tro-
bat a faltar formació relacionada 
amb el món empresarial i de l’au-
toocupació en el seu currículum 
acadèmic, ni a batxillerat ni a la 
universitat. Ho ha hagut de su-
plir posteriorment amb cursos a 
través de Vallsgenera, l’organis-
me autònom de l’Ajuntament de 
Valls que impulsa polítiques per 
al desenvolupament econòmic i 
social de Valls i l’Alt Camp.

El futur el veu amb optimisme i 
creu que el seu projecte empre-
sarial continuarà creixent perquè 
els seus productes tenen un mer-
cat i aspira a poder ampliar aviat 
la plantilla. Considera que l’ideal 
seria convertir Menjamiques 
en una cooperativa. L’altra difi-
cultat que ha trobat són els pre-
judicis envers la garrofa, relacio-
nada sobretot amb l’alimentació 
animal, tot i que apunta que en 
els darrers anys s’està revalo-
ritzant el producte, fins i tot des 
de l’alta cuina i això està fent que 
alguns pagesos no només hagin 
deixat d’arrencar garrofers, sinó 
que en tornen a plantar.



Noves empreses a 
les comarques de 
Tarragona al 2021

El nombre de noves empreses creades a les comarques 
tarragonines al 2021 ha estat lleugerament superior 
a les de 2020. 

S'ha passat de 1.141 a les 1.330 empreses creades.
El sector de serveis i comerç s'han incrementat 
lleugerament, mentre que restauració i hostaleria 
han descendit a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Total 1.330 Empreses

Aiguamúrcia ........................2
Albinyana ............................1
Alcanar .................................9
Alcover .................................7
Alfara de Carles ...................1
Alforja ...................................2
Altafulla .............................11
Almoster ..............................2
Amposta .............................38
Arbolí ....................................1
Arnes ....................................1
Ascó ......................................5
Banyeres del Penedès ........1 
Barberà de la Conca ...........1
Batea ....................................1
Bellvei ...................................5
Blancafort ............................1
Botarell ................................2
Cabra del Camp ...................2
Calafell .............................. 64
Camarles ..............................3
Cambrils .............................85
Castellvell del Camp ...........6
Constantí .............................8
Corbera d'Ebre ....................3
Cornudella de Montsant ....4
Creixell .................................8
Cunit ...................................17
Deltebre .............................27
El Catllar .............................11
El Morell ...............................4
El Perelló ..............................5
El Pinell de Brai ...................1
El Rourell ..............................2
El Vendrell ..........................45
Els Guiamets ........................2
Els Pallaresos .......................3

Falset ....................................4
Flix ........................................2
Gandesa ...............................4
Gratallops ............................2
Horta de Sant Joan .............1
L'Aldea ..................................6
L'Aleixar................................1
L'Ametlla de Mar ...............16
L'Ampolla ...........................11
L'Arboç ..................................4
L'Espluga de Francolí ..........2
La Bisbal del Penedès .........5
La Canonja ...........................6
La Nou de Gaià ....................1
La Fatarella ..........................1
La Galera ..............................3
La Pobla de Mafumet .........8
La Pobla de Massaluca .......1
La Pobla de Montornés ......3
La Riera de Gaià ..................1
La Secuita ............................4
La Selva del Camp ...............7
La Sénia ................................6
La Vilella Baixa ....................1
Les Borges del Camp ..........4
Les Piles ...............................1
Llorenç del Penedès ...........2
Margalef ...............................1
Miravet .................................2
Montblanc ............................4
Montbrió del Camp .............5
Montferri .............................1
Mont-roig del Camp ..........15
Móra d'Ebre .........................1
Mora la Nova .......................3
Nulles ...................................2
Perafort ................................3

Pratdip ..................................1
Prades...................................1
Porrera .................................1
Querol ..................................1
Reus ..................................186
Riudecanyes ........................1
Riudecols..............................1
Riudoms ...............................8
Rocafort de Queralt ............1
Roda de Berà .....................13
Rodonyà ...............................2
Roquetes ............................10
Salou ...................................78
Salomó .................................2
Sant Carlès de la Ràpita ...16
Sant Jaume d'Enveja ...........4
Sant Jaume dels Domenys .2
Santa Bàrbara .....................1
Santa Coloma de Queralt...7
Santa Oliva ..........................5
Sarral ....................................4
Tarragona ........................ 277
Tivissa ..................................2
Torredembarra ..................23
Torroja del Priorat ..............1
Tortosa ...............................41
Ulldecona ...........................11
Vallmoll ................................7
Valls ....................................25
Vandellòs i l'Hospitalet 
  de l'Infant ...........................8
Vilallonga del Camp ............3
Vilanova d'Escornalbou .....1
Vilanova de Prades .............1
Vila-seca .............................45
Vinyols i els Arcs .................5

Llista de les societats 
creades el 2021

Font: Registre Mercantil de Tarragona
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Imports de constitució
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61%

4%
6%

8%

21%

3.000€

3.000-10.000€

10.000-25.000€

25.000-100.000€

+100.000€
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On ha anat el 
€ que falta?

Un dijous a darrera hora 
tres viatjants arriben a un 
hotel de carretera. 

Malauradament, tan sols 
queda una habitació. 
Decideixen compartir-la 
i pagar el cost de la ma-
teixa a mitges.

El cost és de 30 €, i, per 
tant, han de pagar 10 € 
cada un. Quan arriben a 
l'habitació la troben des-
ordenada i bruta, per la 
qual cosa es tornen a di-
rigir a la recepció per re-
clamar. El director de l'ho-
tel envia una cambrera a 
arreglar-la i, a més, els hi 
fa una rebaixa de 5 € del 
total del cost.

Satisfets els tres viatjants 
tornen a l'habitació, de-
cideixen repartir-se 1 € 
cada un i donar una pro-
pina de 2 € a la cambrera.

Com que cada un havia 
pagat 10 € i ara li re-
tornen un, cada un ha 
pagat 9 €. Per tant, 9 € 
x 3= 27 €, més 2 que li 
han donat a la cambrera 
sumen 29 €.

Llavors què ha passat 
amb l'euro que falta? Es 
tracta d'un problema de 
plantejament, si el plan-
tegem de forma inco-
rrecta el resultat també 
serà incorrecte.

No és el mateix (30 - 5) + 3 + 
2 que (9 x 3) + 2. La pandè-
mia, que sembla que a poc 
a poc deixem endarrere, 
ens ha fet canviar algunes 
variables i n'ha introduït 
alguna que feia temps que 
no apareixia: La inflació. 

Aquesta variable, sempre 
que  apareix ens fa perdre 
algun €, no se sap com, 
però ens disminueix el 
nostre poder adquisitiu de 
manera misteriosa.

Feia més d'una dècada que 
no comptàvem amb la in-
flació, i ara ens ha aparegut 
de manera ràpida i amb un 
nivell tan elevat que molts 
inversors actuals mai ho 
havien vist.

Les darreres dades de la in-
flació als Estats Units la si-
tuen en un 7,12% interanual 
(gener 2022), i aquesta varia-
ble des dels anys vuitanta del 
segle passat no es trobava a 
aquests nivells.

A més, l'equació és prou 
complicada per a saber 
quin serà el resultat de 
tots els càlculs.

Mai havíem sofert una 
pandèmia global com la 
de la Covid-19. S'han pres 
decisions força extremes, 
com regalar xecs, donar 
subvencions i ajudes de 
manera generalitzada i 
en definitiva crear diners 
sense límit. 

Quines seran les con-
seqüències de totes 
aquestes polítiques mo-
netàries tan expansives?

Malauradament, no tinc 
la resposta, és probable 
que ara creguem que 
els mercats tindran uns 
comportaments i final-
ment en tinguin uns que 
no preveiem.

Per tant, la situació pan-
dèmica anirà remetent, 
però l'econòmica sem-
bla que encara es man-
tindrà força inestable 
durant uns trimestres 
com a mínim.

Molt probablement la in-
flació ha tornat per que-
dar-se durant un temps, 
però l'equació és prou 
complexa com per a 
prendre decisions inten-
tant cobrir al màxim els 
possibles riscos.

Com assessor financer, 
estic obligat a aconsellar 
sempre amb la millor re-
lació risc/rendibilitat, va-
lorant constantment els 
canvis a les variables i a la 
mateixa equació per arri-
bar al millor resultat.

Gerard 
Domínguez
Director de RPL Invest
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Mas del Sord és una autèn-
tica troballa paisatgística i 
arquitectònica al municipi 
de l’Albiol. Un entorn ple de 

vinya i uns cap-
vespres multi-

color donen la benvinguda 
a un espai ple d’encant, que 
t’enamora i et trasllada a la 
més pura Toscana italiana. 
Entre el verd dels cingles de 
la Mussara i la vermellor in-
tensa de l’ocàs del sol, s’obre 
pas una màgica masia de pe-
dra vista documentada del 
segle XIII, amb nou habita-
cions i on desconnectar, de 
veritat, és real.

Marta Cregut i Pere de Espo-
na són els artífexs d’un som-
ni fet realitat: Mas del Sord. El 
pròxim mes d’agost farà cinc 
anys que la finca va cobrar 
vida novament, després d’un 
any i mig d’intensa rehabili-
tació. «Aquí t’endinses en un 
altre món, és un petit paradís 
on cuidem molt els detalls», 
exposa la Marta. L’interio-
risme de la Masia és rústic, 
amb una acurada decoració 
marcada per l’elegància en 
els espais comuns, com tam-
bé a les habitacions, original-
ment batejades amb noms de 

raïm. El treball del decorador 
Xavi Navarro es percep a les 
diferents àrees de Mas del 
Sord. «Els visitants agraeixen 
des de la confortabilitat de la 
piscina a l’estiu, on banyar-se 
a l’estiu és un privilegi. Tam-
bé vull destacar l’espai de la 
barbacoa per poder cuinar 
els clients mateixos, la poli-
valència de les nostres habi-
tacions per aquelles famílies 
que venen amb nens, i també 
per parelles que cerquin una 
experiència de felicitat», as-
segura la Marta.

La rehabilitació de Mas del 
Sord ha estat excelsa, fruit 
d’una inversió important per 
part de la propietat. «Som 
sostenibles i autònoms, ens 
guarim dels pous d’aigua i de 
l’energia de les plaques foto-
voltaiques. És el present i no 
el futur de la nostra autono-
mia com a masia», explica el 
Pere. Onze hectàrees de te-
rreny us permetran respirar 
els aires d’oliveres, xiprers, 
alzines i de la vinya, realitzar 
escapades a peu, en bicicle-
ta o simplement gaudir del 
so del rierol «volem créixer 
de manera orgànica, sense 
presses. Ens agrada tenir un 

Mas del Sord: 
La Toscana a l’Albiol

client de qualitat, selectiu i 
que veu Mas del Sord com un 
valor afegit on estar bé, com 
estar en un altre món», des-
criu el Pere.

En l’imaginari de qualsevol 
que vulgui visitar la Toscana, 
sense haver de desplaçar-se 
a terres italianes, que sàpiga 
que ho pot fer a l’Albiol. És 
real i ho tenim a tocar, Mas 
del Sord és un producte qui-
lòmetre zero que cal posar 
en valor, sobretot, per l’apos-
ta d’haver-lo ressuscitat i per 
haver-se envoltat d’un equip 
de treball diari. «Que venir a 
Mas del Sord sigui una expe-
riència, hi hem posat tota la 
bona predisposició amb l’ob-
jectiu que els nostres hostes 
es sentin com a casa seva. 
Només cal que ens truquin. 

Els atendrem encantadís-
sims», diu la Marta, tot afegint 
que «el fet d’estar on estem li 
permet al visitant poder gau-
dir de tota mena de visites, 
des de fer una escapada a un 
celler del Priorat, visitar les 
Terres de l’Ebre, donar-se un 
bany a les platges de la Cos-
ta Daurada o fer un vermut al 
bell mig de Reus».

Per HELDER MOYA
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