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Ernest Mas
Verdcamp Fruits

El consumidor té 
unes prioritats i 
possiblement 
l’alimentació 
no en sigui una

Turisme 
esportiu,
una aposta 
consolidada
al territori
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Sumari
PORTEM a portada una empresa singular: 
Verdcamp Fruits. Un sector difícil en el qual 
la família Mas demostra com es pot créixer 
i, alhora, crear una cultura de consum de 
proximitat i recuperar l'essència del cultiu de 
productes de temporada.
 
El turisme esportiu està en auge. La Costa 
Daurada ofereix un escenari privilegiat 
per potenciar aquest sector. Institucions 
i empreses privades treballen en una 
certa especialització, que ja ha donat els 
seus fruits.
 
La història de Josep Maria Busquets és 
apassionant, en l'esportiu i empresarial. En la 
nostra secció ‘Mi mayor error’ ens resumeix 
totes dues activitats.
 
Altres seccions i temes completen aquest 
número de juliol de la revista, oferint sempre 
la visió dels protagonistes, la majoria d'ells 
empresaris o directius. Hem ampliat la 
secció "Bona Vida" amb noves propostes de 
les nostres comarques, en les quals també 
preval la vocació empresarial.
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Director tècnic i d’I+D+i 
de Verdcamp Fruits

La magnitud fa 
que exportem, 
però ens agrada 
que la gent ens 
consumeixi com 
més a prop millor

Ernest
Mas
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Ernest Mas Barrabeig, nascut a Cambrils fa 44 anys, és 
actualment director tècnic i d’I+D+i de Verdcamp Fruits i 

gestiona l’empresa junt amb els seus quatre cosins. De ben jove 
va començar a treballar a l’explotació agrària familiar i s’ha 
anat formant des de llavors. Darrerament ha cursat el Màster 
d’Agricultura Ecològica de la Universitat de Barcelona, pioner 

en aquest tipus de tècniques. 
Actualment Verdcamp Fruits 

cultiva més de 300 hectàrees al camí que uneix 
Cambrils i Mont-roig del Camp i s’ha convertit 
en una referència en l’agricultura sostenible a 
nivell estatal.

Com neix Verdcamp Fruits?
Verdcamp Fruits és una empresa fami-

liar. Portem almenys cinc generacions 

dedicades al camp. El meu avi és qui va 

adquirir finques, perquè històricament 

no teníem finques pròpies. Ara som 

la generació que, amb quatre cosins 

i jo, portem Verdcamp Fruits. Aquest 

projecte no neix, sinó que és una conti-

nuació del que va començar el meu avi, 

però sí que s’ha anat transformant. 

Com ha estat aquesta 
transformació?
En els inicis, portàvem els nostres pro-

ductes a la Cooperativa de Cambrils i, 

quan es va incorporar a l’explotació 

familiar el més gran dels meus cosins, 

vam començar a veure que el que ne-

cessitàvem era, a més de produir, tam-

bé vendre les nostres verdures de ma-

nera autònoma, per intentar donar-li el 

màxim valor possible. Verdcamp Fruits 

es crea per la necessitat de comercia-

litzar el que estàvem produint. En els 

anys noranta era una agricultura tra-

dicional, recolzada en els tractaments 

químics, amb fitosanitaris i, a mesura 

que hem anat evolucionant, hem apos-

tat per una agricultura més natural, on 

els impactes negatius al medi ambient 

es rebaixin al mínim i, fins i tot, creant 

tècniques en què aquests impactes si-

guin positius.

Quan fan aquest canvi?
Aquest canvi es produeix en un mo-

ment crític, en una campanya de sín-

dries, un dels cultius d’estiu que més 

produïm. Vam tenir un problema molt 

gran amb la plaga del pugó. Les sín-

dries les pol·linitzem amb abelles i ne-

cessitem unes 600 o 700 caixes d’abe-

lles a l’any. Estàvem fent tractaments 

molt intensius i no arribàvem a contro-

lar la plaga. El mes d’octubre em truca 

l’apicultor i em diu que no sabia si l’any 

següent em portaria abelles perquè les 

que em portava, a final d’any, eren les 

que li produïen menys mel. Aquest va 

ser un moment crític perquè ni havíem 

controlat la plaga, ni havíem tingut una 

bona producció, havíem distorsionat 

les abelles, que no feien la seva funció, 

La pagesia sovint 
ha estat un cercle 
molt tancat. 
Nosaltres creiem 
que, explicant com 
ho fem, la gent
ens valorarà

i ens venia un altre estrès que era qui 

ens porta l’any que ve 600 o 700 caixes 

d’abelles i que no passi el següent any 

el mateix. 

I quina va ser la solució?
En aquella època ja començàvem a fer 

agricultura ecològica, no convençuts 

en el mètode sinó per l’aspecte comer-

cial. Vam veure que els focus de pugó 

es començaven a controlar quan hi 

havia fauna auxiliar, amb insectes be-

neficiosos, d’una manera molt econò-

mica. La plaga quedava controlada de 

Per JORDI SALVAT · Fotografia ALBA MARINÈ
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El consumidor 
està bombardejat; 
té unes prioritats 
i possiblement 
l’alimentació no 
en sigui una. I ho 
hauria de ser.

forma natural. Llavors vam començar 

a repensar tot el sistema per mirar de 

trobar aquest equilibri natural produc-

tiu mitjançant l’intercalat de flors. Vam 

ser premiats amb els Premis PITA. Va 

ser un procés innovador, d’una ma-

nera fàcil, a gran escala i econòmica-

ment bona. Sempre hem tingut una 

mentalitat molt oberta, amb ganes de 

fer coses.  Ens hem equivocat moltes 

vegades, però això també ens ha fet 

avançar. Moltes vegades ens lamentem 

que la part consumidora està molt des-

connectada. A la ciutat, de persones 

que tinguin un vincle amb el camp n’hi 

ha poques i són generacions que el seu 

vincle és l’estanteria del supermercat. 

Hem de reflexionar perquè hi ha ha-

gut aquesta desconnexió, i intentar fer 

coses per ser més atractius i així poder 

tornar a estar valorats i estimats.

Quines són aquestes coses?
Es tracta de produir aliments que siguin 

el màxim de diversos i nutritius possi-

bles, però, a més, fer-ho amb un baix 

impacte mediambiental o que fins i tot 

sigui positiu. Encara no hem arribat a 

estandaritzar aquests processos, però 

pel camí estem innovant en moltes co-

ses. Vam començar el camí sols. Teníem 

molts contactes però no hi estàvem 

vinculats.  A mesura que anàvem evo-

lucionant, anàvem estrenyent aquests 

contactes amb universitats, centres 

d’investigació i fent projectes comuns 

que han acabat amb reconeixements. 

Però no hem acabat aquest cercle per-

què ens costa molt encara connectar 

amb qui ens consumeix. I és una de 

les coses que hi estem treballant més. 

Som molt actius en xarxes socials, fem 

xerrades... Ens obrim. La pagesia sovint 

ha estat un cercle molt tancat, pensant 

que tot el coneixement que tinc l’aprofi-

to jo i no un altre. Nosaltres creiem que 

explicant com ho fem és una manera 

que la gent ens valori. Si tu coneixes 

una cosa li dones més valor. Estem 

intentant dedicar molts esforços en 

explicar com ho fem, perquè ho fem i 

quins impactes està generant.

Veuen que el consumidor només 
mira el preu i no la qualitat o 
la procedència?
El consumidor està bombardejat. El 

consumidor té unes prioritats i possi-

blement l’alimentació no en sigui una. 

I ho hauria de ser. En la piràmide ali-

mentària, els que necessitem més i de 

manera més periòdica són els d’origen 

vegetal. Estem molt connectats en cer-

tes coses, però hi ha molt de soroll a 

l’ambient i ens desconnecten de coses 
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que són realment essencials. Pensem 

en altres coses i l’alimentació la fem so-

bre la marxa.

Exporten a molts països. Com han vis-
cut el procés d’internacionalització?
El procés d’internacionalització ha 

estat a la inversa. Històricament 

fèiem molts pocs cultius, a gran 

escala i necessitàvem clients de 

tot arreu, des d’aquí a ben lluny. A 

mesura que hem anat diversificant 

els nostres cultius i donar més va-

lor al producte de proximitat, els 

mateixos clients que ja teníem aquí 

ens han fet fer més tipus de coses. 

Llueix més que una empresa ex-

porti gran part del que produeix. 

Com més lluny i exòtic, sembla que 

sigui millor, que tingui més valor, 

però realment el més important es 

que allò que produeixis se’t valori i 

es quedi com més a prop millor. Jo 

sempre dic que els clients que ens 

importen són els que ens valoren, 

siguin d’on siguin. Es cert que la 

magnitud que tenim fa que expor-

tem, però també es cert que ens 

agrada que la gent ens consumeixi 

com més a prop millor. Així tot té 

més sentit i tot és més circular.

Molts dels aliments 
que produïm 
no arriben a 
la cadena de 
distribució perquè 
no són aptes, per 
un tema visual

Exporten menys que fa uns anys?
Sembla que si vens més lluny, ets millor. 

Venem a Europa, a fora d’Europa. Hem 

venut a Dubai i altres països. No és una 

cosa que a mi m’agradi dir que venem 

a tot arreu. A mi m’agrada dir que cada 

vegada ens consumeixen més aquí, per-

què la gent comença a valorar els pro-

ductes de prop, perquè viatgen menys, 

són més frescos, i vol dir que són de 

temporada i que a nivell de nutrició, són 

millors. Això fa que hi hagi aquesta con-

nexió, aquesta visió circular. Necessito 

alvocats? Sembla que no puguem viu-

re sense ells. Jo sempre els poso com a 

exemple: els alvocats són moda i bàsica-

ment es produeixen fora. I si ho comen-

cem a produir aquí, són elements que 

consumeixen molta aigua. En un clima 

mediterrani l’aigua és un bé escàs. No 

crec que ens haguem d’alimentar d’al-

vocats, encara que sigui moda.

Quins productes 
ofereix Verdcamp?
Fem els productes que realment ens 

demanen. A l’hivern fen tot tipus de 

cols, coliflors, bròquils de diferents 

colors, porros, calçots, carxofes, 

enciams... A l’estiu, carbassons, 

pebrots, albergínies, síndries, car-

basses... Ara a la primavera, pèsols 

i faves. Tota una col·lecció de pro-

ductes en funció de la temporada. 

La rotació dels cultius també millora 

les nostres terres.

També innoven. Fa uns anys 

van crear un creuament entre 

la col kale i les cols de Brus-

sel·les, per exemple. Ens va 

semblar un producte molt 

interessant, perquè barreja-

va les qualitats d’una col 

de tota la vida i la col 

de Brussel·les. Visual-

ment és un producte 

molt “xulo” i gustati-
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vament, boníssim. Però han vingut 

uns anys de pandèmia, on aquesta 

novetat de productes és molt com-

plexa. Als lineals dels supermercats, 

si hi ha alguna cosa extra, o ets molt 

consistent o és molt difícil ser-hi. És 

un producte molt temporal, que es 

produeix de desembre a març, i cos-

ta molt de comunicar. La gent no el 

coneix, no li dóna valor i no es ven. 

Anava molt destinat a la restaura-

ció i han estat molts mesos tancats 

i, quan arranca altre cop, no volen 

complicacions. Ja veurem si l’any 

que ve en fem. Es tracta de ser inno-

vador, ja sigui en els productes, en 

la metodologia o com relacionar-te, 

intentar avançar.

Com han estat aquests dos anys 
de pandèmia?
Han estat difícils. El dia a dia de la pa-

gesia és difícil de per sí. En moments 

de disrupció com aquest, encara fa 

que sigui més complicat. En aquests 

anys de pandèmia hem hagut de llau-

rar camps de calçots a punt de collir i 

altres cultius destinats a restauració. 

O veure com la gent es tornava boja 

per cultius que no en teníem massa. 

Ha estat un temps d’incertesa, com 

tothom. L’agricultura també és un 

negoci i, com tot negoci, ha estat un 

moment complicat. A nivell comer-

cial va ser molt difícil. Nosaltres no 

vam parar i no vam tenir temps de 

replantejar-nos coses.

Perfil
Edat 
44 anys

Professió 
director tècnic i 
d’I+D+i de 
Verdcamp Fruits

Aficions
natura, esport, 
cinema, viatjar i 
estar amb la família

Trets distintius del 
seu caràcter 
innovador, creatiu, 
pencaire, sociable 
i capacitat de 
coordinació

L’agricultura és un 
sector essencial. 
Depèn, quan interessa. I què fem per 

què sigui un sector essencial? Quines 

ajudes hem tingut? Ens hauríem de 

preguntar perquè cada cop hi ha men-

ys pagesos i els que queden cada cop 

ens costa més i tenim pitjor futur.

Els està afectant la Guerra 
d’Ucraïna?
El tema polític intento separar-lo al 

màxim, però si que ens afecta. L’agri-

cultura, de per sí, ha estat sempre un 

sector vulnerable i difícil. Ja ve d’abans. 

Fa mesos ja vam batre rècords del preu 

de l’energia. El novembre i desembre 

passats ja hi havia problemes per acon-

seguir algunes matèries primes. Quan 

amb la Covid-19 semblava que veiem la 

llum, avancem pel túnel i veiem que el 

tren ve de cara. Si els preus no són jus-

tos, imagina’t quan es disparen tots els 

costos. Estem en un moment molt de-

licat, vital pel que pugui passar en el fu-

tur. El pagès sempre és l’últim que pot 

repercutir aquestes pujades de preu.

Els productes agrícoles es venen al 
mateix preu que fa trenta anys.
Sí, però també hi ha hagut una pro-

fessionalització del sector. En aquests 

trenta anys que hem tingut els matei-

xos preus amb un nivell de vida més alt, 

ha estat per una millor eficiència i una 

major producció. Això no vol dir més 

qualitat. S’ha tractat de produir més 

per, així, tirar endavant. Hem arribat a 

un moment que per produir més, has 

de gastar molt més, necessitem molts 

més recursos, més matèries primes 

que venen de fora. Aquesta corba s’es-

tà començant a torçar. Hem produït 

de manera no equilibrada i hem des-

equilibrat el sistema: el sòl s’ha quedat 

sense matèria orgànica i no actua com 

ha d’actuar. Una de les coses més preo-

cupants és que ens quedem sense bio-

Ens hauríem de 
preguntar per què 
cada cop hi ha 
menys pagesos i 
els que queden es 
queixen més
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diversitat. Anem cap a un clima més inestable 

i amb trams molt més violents i agressius i 

així farà que les produccions començaran a 

baixar. I si amb això li afegeixes tot el tema de 

l’augment de la burocràcia i de l’exigència, tot 

es fa més difícil.

Què vol dir?
Molts dels aliments que produïm no arriben 

a tota aquesta cadena de distribució perquè 

no són aptes, per un tema visual, que són lle-

tjos. Això no té massa sentit. A nivell de pa-

pers, fer una cosa, necessitem documentar-la 

molt més, i per vendre una cosa necessitem 

que passi molts més estàndards de qualitat, 

que només és un tema visual. No només no 

ajuda sinó que són pals a les rodes.

Com afronten l’emergència climàtica?
Dia a dia. Com pots afrontar una cosa que 

no saps com passarà? Has d’anar escollint 

aquelles coses que siguin estables dins 

d’un ambient més inestable. Necessitem 

productes que estiguin climàticament molt 

ben adaptats, que si hi ha estressos hídrics 

o de temperatura puguin continuar sent 

forts i resilients. Sectors relacionats amb 

la naturalesa que puguin mitigar el canvi 

climàtic n’hi ha pocs i l’agricultura n’és un. 

Et dono aliments, però també ajudo a miti-

gar aquest canvi climàtic perquè puc crear 

ambients favorables bonics. També som 

paisatge, territori i cultura. Tota aquesta 

zona té una gran diversitat que, com no la 

cuidem, serà un monocultiu. Tothom plan-

tarà a gran escala i tindrem el paisatge d’un 

sol cultiu i a nivell ecosistèmic és un desas-

tre. Ho hem d’evitar.

Verdcamp Fruits va néixer com a empresa el 1989 a partir 
de l’explotació agrària familiar, que es remunta al 1933, 
quan la família Barrabeig-Tost es va instal·lar a la finca 
Masia Barrabeig. Actualment compta amb un centenar de 
treballadors i la seva facturació és de més de 15 milions 
euros anuals. La seva producció és de més de 12 milions de 
quilos anuals. Conrea més de 300 hectàrees i ho fa seguint 
estrictes protocols d'actuació tenint en compte sempre 
la qualitat final del producte, així com la utilització de 
les tècniques mediambientals més sostenibles. Disposen 
d'unes instal·lacions de 4.000 metres quadrats, on 
manipulen, refreden i preparen el producte segons les 
peticions de cada client. Actualment, a banda del mercat 
nacional, exporten a diferents països de la Unió Europea, 
així com a altres no comunitaris.

El 2017 van ser pioners a Europa en calcular i verificar la 
petjada hídrica i de carboni de síndria, carxofa, carbassa 
i set cultius més. El 2018 van ser guanyadors dels 
Premis PITA (premis d'innovació agro de Catalunya) pel 
desenvolupament d’un model d’associació i sincronització 
de plantes florals refugi per al control biològic de pugó 
en síndria. I és que passejant pels camps de Verdcamp 
destaquen la gran quantitat de flors que hi trobem.

El 2021 van guanyar la primera edició dels premis de 
productors sostenibles atorgats per Celler de Can Roca i 
BBVA. I aquell mateix any, van ser finalistes dels premis 
European Bee Awards en l'apartat de pràctiques agrícoles 
amb el projecte anomenat Cultius Sans & Abelles Felices 
(Healthy Crops & Bee Happy), on les abelles i altres 
pol·linitzadors estan en l'epicentre d'importància i de la 
producció. Col·laboren amb diverses i universitats, com la 
Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Barcelona o 
la Universitat de Navarra, però també d’altres països, com 
Itàlia, i entitats com l’IRTA I el GEPEC.

Més de 300 hectàrees 
conreades i exportant 
a tot el món 

Ens hem equivocat 
moltes vegades, però 
això també ens ha 
fet avançar
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Turisme esportiu, 
un sector que creix 
a la Costa Daurada

Abans de la pandèmia de la 
covid-19, a Catalunya el turisme 
esportiu generava un impacte 
econòmic xifrat en 558 milions 

d'euros, dels quals 260 
eren ingressos directes relacionats 
amb aquest producte turístic. Són 
xifres molt importants que també 
es reflecteixen al territori del Camp 
de Tarragona. Activitats del sector 
privat, certificacions esportives, 
cicloturisme o tornejos infantils 
i juvenils que tenen lloc a Salou 
i Cambrils durant la Setmana 
Santa poden arribar a generar 
un impacte superior als 10 milions 
d'euros. També és rellevant per a la 
desestacionalització del turisme a la 
Costa Daurada, més enllà de l'estiu.

Per JOSEP GALLOFRÉ
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Després de l'eliminació de les restric-

cions sanitàries, el sector fa una valo-

ració positiva d'aquest primer semes-

tre de 2022. "Veníem d'uns anys molt 

complicats i hem pogut constatar en 

aquest primer període de l'any una re-

cuperació que no ens retorna a nivells 

encara de 2019, però que constata la 

reactivació d'un sector que havia estat 

molt castigat", detalla Meritxell Roigé, 

presidenta del Patronat de Turisme 

de la Diputació de Tarragona.

Ara, després d'una Setmana Santa exi-

tosa, esperen que l'estiu continuï en 

aquesta línia. Roigé expressa que "en-

tomem les expectatives amb cautela". 

"El sector i les institucions que, com la 

nostra promocionen aquesta activitat 

econòmica clau, hem treballat per tro-

bar-nos ara en les millors condicions 

per a una reactivació que tradicional-

ment arriba al seu punt àlgid a l'estiu", 

comenta. Amb tot, assegura que "hem 

de continuar pendents de les moltes 

variables que poden canviar les ten-

dències, tal com hem après aquests 

darrers anys".

Així ho referma l'alcalde de Cambrils, 

Oliver Klein: "Estem notant la recupe-

ració i es preveu un estiu formidable, 

amb molt bones perspectives". Setma-

na Santa era "una prova de foc" pel mu-

nicipi i Klein considera que "hem estat 

capaços d'engolir-ho, estem preparats".

Les empreses del sector privat també 

han notat un creixement de peticions 

per la pràctica del turisme esportiu. És 

el cas de Cycling Costa Daurada, una 

agència de viatges que neix l'any 2013 

amb l'objectiu de convertir el territori 

en la destinació cicloturista preferida 

de ciclistes nacionals i internacionals. 

El seu gerent, Jaume Rué, explica que 

"l'aixecament de les restriccions ha fet 

que la gent de l'estranger, que és el 

turisme que més treballem, hagi co-

mençat a venir i a reservar les estades". 

Malgrat tot, Rué pensa que, encara que 

s'ha recuperat la dinàmica, no hi haurà 

una activitat intensa com la d'abans de 

la pandèmia fins a l'any vinent.

Frank Araneta, director Comercial 

i d’Esdeveniments del Complex Es-

portiu Futbol Salou i Cambrils Park 

Sport Village, que formen part, junta-

ment amb Camping & Resort Sangulí 

Salou, del grup empresarial Blasi, 

afirma que “després d'un llarg període 

de preocupació, veiem que aquest 2022 

ens situem en les xifres del 2019”. En 

aquest sentit, anuncia que aquesta pri-

mavera ha estat “la millor en els 10 anys 

de vida”. 

Salou s’ha convertit en un dels muni-

cipis referents del turisme esportiu i 

aquest ha crescut de forma considera-

ble en els darrers anys. El municipi és 

Notem interès per les 
nostres destinacions i 
hem apostat clarament 
pel turisme esportiu com 
un producte estratègic

Meritxell Roigé    
Presidenta del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona
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seu de diferents proves esportives en 

l'àmbit nacional i internacional com el 

triatló Challenge Salou, el Rally RACC 

Costa Daurada, la Raceboard World-

championship o el torneig Mare Nos-

trum Cup. Amb la marca pròpia #Sa-

loulivesports, l'objectiu del Patronat de 

Turisme és posicionar la destinació de 

Salou dins de l'àmbit esportiu i la diver-

sificació de l'oferta turística, així com 

una col·laboració públic-privada, entre 

altres aspectes.

D’aquesta forma, Araneta explica 

que “cada cop que parlem amb els 

nostres clients, quan estem en pro-

cés de captació i de fidelització, sem-

pre promocionem tant les nostres 

instal·lacions com l'entorn”. “Al final 

estan lligats”, expressa, i argumenta 

que “pots tenir unes instal·lacions 

excel·lents, però si aquestes no es-

tan acompanyades d’un bon terri-

tori, no tindràs gaire moviment”. 

“Nosaltres som a la Costa Daurada, 

i aquesta és molt fàcil de promocio-

nar, pel bon clima i una àmplia ofer-

ta d'oci i cultura, juntament amb el 

nostre espai”, expressa el director 

Comercial i d’Esdeveniments del 

Complex Esportiu Futbol Salou i 

Cambrils Park Sport Village.

Salou i la nàutica
L’any 2016, Salou va ampliar la seva 

certificació en Turisme Esportiu amb 

la modalitat de vela lleugera, junt amb 

les instal·lacions del Club Nàutic, apro-

fitant el gran potencial de les platges i 

dels recursos naturals marítims per a la 

pràctica d’activitats nàutiques. Amb un 

port de petites dimensions, el CN Salou 

està dotat d'un selecte equipament, 

instal·lacions i serveis. Disposa també 

d'una sala de gimnàs, piscina i escola de 

vela i és seu de diverses regates.

Des de 2016 el Club Nàutic Salou va 

iniciar una important projecció mit-

jançant l’organització de diversos esde-

veniments de regates d’escala europea 

i mundial. Tal com detalla el seu gerent, 

Jordi Huguet, va ser “una prova de foc” 

de cara als Jocs Mediterranis Tarrago-

na 2018. “Des d’aquell moment, Salou 

ha aparegut a l’aparador internacional 

com a camp de regates amb unes con-

dicions climatològiques ideals”, expres-

sa Huguet, el qual afegeix que “al terri-

tori tenim molt bons vents, cosa que 

demana el regatista professional”. 

Desestacionalitzar
el turisme
Oliver Klein esplaia que "la marca Cam-

brils és coneguda pel sol, platja, gastro-

nomia i qualitat i excel·lència, però ara 

també pel turisme esportiu". Klein ex-

plica que en aquests moments "apos-

tem fermament pel vessant l'esportiu”  

i que els comporta "molts rèdits de 

grups d'arreu i ens ajuda a desestacio-

nalitzar el turisme". D'aquesta forma, 

durant tot l'any el municipi ha rebut 

esportistes de diversos països nòrdics.

Estem notant la recuperació i 
es preveu un estiu formidable 
amb molt bones perspectives

Oliver Klein 
Alcalde de Cambrils
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Klein assegura que "volem donar una 

doble relació al turisme esportiu amb 

el benestar i la gastronomia". En resum, 

construir el producte global de la marca 

Cambrils. El municipi ha presentat re-

centment la iniciativa "Cambrils amb C 

de Càlida". La destinació portarà a un 

primer pla activitats vinculades al be-

nestar tan diverses com classes de ioga 

dins del mar, marxa aquàtica, sortides 

en goleta amb maridatge al mar, centres 

de benestar i estètica, o activitats tera-

pèutiques per la gent gran. En aquest 

mateix àmbit, l'alimentació saludable es 

constitueix com un eix cabdal d'identitat 

del municipi que donarà més visibilitat a 

l'oferta gastronòmica de quilòmetre 0.

Més enllà de l'impacte econòmic es-

pecífic que genera el turisme espor-

tiu al territori, aquest 2022 cal afegir 

el que han tingut esdeveniments com 

ara el torneig Reus-Costa Daurada 

World Padel Tour Costa Daurada, 

l'etapa Costa Daurada de la Volta ci-

clista a Catalunya o el valor que tindrà 

una nova edició del RallyRACC Cata-

lunya-Costa Daurada, entre d'altres.

són els adequats i això és clau a 

l'hora de triar la destinació".

Amb un discurs molt semblant es 

manifesta Oliver Klein, qui explica 

que "totes les entitats es bolquen 

a oferir campus i estades interna-

cionals". Referma la importància 

de les certificacions. "La gent s'hi 

fixa i ens permet rebre subven-

cions i participar en accions", diu. 

El batlle cambrilenc considera que 

l'impacte econòmic del turisme 

esportiu és "molt elevat a Cambri-

ls, amb una aposta concreta per la 

tardor i primavera".

Així, aterren a Cambrils integrants 

de clubs de països on la climato-

logia no acompanya durant els 

mesos de menys calor. El municipi 

aposta per països clàssics com Ho-

landa, Alemanya i Bèlgica, a més 

de l'interès en països escandinaus 

i el mercat britànic. “Els encanta 

la Costa Daurada i han descobert 

Cambrils per fer esport, fins i tot 

futbol americà", explica Klein.

Jordi Huguet detalla que actualment 

“recollim els fruits de l'organització d'es-

deveniments”.  Habitualment, les com-

peticions se celebren el primer o últim 

trimestre de l’any, per desestacionalitzar 

el turisme i “mantenir la instal·lació ober-

ta durant tot l’any”. 

El valor de les certifi-
cacions de l’Agència 
Catalana de Turisme

"Sense dubte, és molt important comp-

tar amb el segell que certifica i avala la 

idoneïtat per a la pràctica de la modali-

tat esportiva acreditada en els diferents 

municipis", comenta orgullosa Meritxell 

Roigé. En concret, Cambrils està certificat 

pels esports de ciclisme, vela, futbol i atle-

tisme. Salou ho ha estat per futbol, i vela, 

cicloturisme, golf i triatló i, a les Terres de 

l'Ebre, Amposta està certificada com a 

destinació de Turisme Esportiu per rem, 

mentre que l'Ametlla de Mar ho està per 

la vela. Per Roigé es tracta d'un reconeixe-

ment que els practicants de l'esport i els 

equips, siguin amateurs o professionals, 

"tenen molt en compte i valoren perquè 

garanteix que les instal·lacions i serveis 

El client busca la 
comoditat de tenir 
un paquet tancat 
on s'inclogui tot

Jaume Rué   
Gerent de Cycling 
Costa Daurada
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Hi coincideix Jaume Rué: "El nostre 

públic objectiu cicloturista és es-

tranger, d’Irlanda, Anglaterra i Bèlgi-

ca, sobretot, a més d'alguns clients 

del nord d'Europa. Els clients que 

contracten els serveis a Cycling Cos-

ta Daurada és un turista "que viatja 

per fer esport i cicloturisme". "El seu 

objectiu final és anar amb bicicleta i 

conèixer el territori", diu Rué.

Des de Futbol Salou expliquen que 

“hem tingut molt bones enteses 

abans de la covid-19 amb llargues re-

lacions i la gran majoria han tornat”. 

“Treballem amb moltes nacionalitats, 

per estades són bàsicament euro-

peus; d'Escandinàvia, Suïssa, Ale-

manya, Irlanda, el Regne Unit, França, 

Espanya, tot i que també d'Aràbia 

Saudita. Als tornejos, la majoria de 

participants són europeus, però tam-

bé han vingut equips d'altres conti-

nents com Amèrica o Austràlia”, con-

creta Araneta.

Araneta detalla que l’impacte econò-

mic dels dos ressorts i de les instal·la-

ció de Futbol Salou es podrien compta-

bilitzar per “la quantitat de clients que 

vénen”. Així, aquest 2022, fins al mes 

de juny, han tingut més de 100.000 

pernoctacions i han passat prop de 

25.000 persones per pel complex. 

Grup Blasi treballa d’una forma glo-

bal, amb el mateix equip de treball i 

objectius. “La nostra premissa és la 

satisfacció del client i que aquest sur-

ti content”, esplaia. En aquesta línia, 

explica que “si passa alguna cosa als 

camps de futbol que pugui afectar el 

servei que s'ofereix al ressort, només 

cal trucar per coordinar-ho” i ho re-

sumeix com a “petits detalls que fan 

possible que la satisfacció dels equips 

sigui excel·lent”.

Roigé afirma amb rotunditat que el 

territori és l'ideal per al foment del 

turisme esportiu i que "la certificació 

de Destinació de Turisme Esportiu de 

municipis de la Costa Daurada i Terres 

de l'Ebre així ho corroboren". "S'ha 

treballat molt i molt bé per comptar 

amb equipaments i serveis preparats 

i adaptats per a les diferents modali-

tats acreditades", diu. La presidenta 

del Patronat de Turisme creu que "ens 

trobem en un territori privilegiat per 

a la pràctica d'una gran diversitat de 

modalitats esportives i la nostra geo-

localització fa que, per exemple, els 

esports i les activitats nàutiques siguin 

referent a la Mediterrània". A més, Me-

ritxell Roigé afegeix que les condicions 

climatològiques de la zona "sumen 

motius per a ser un territori ideal du-

rant tot l'any per al turisme esportiu".

Per Jordi Huguet, la certificació “t'ajuda a 

promocionar-te, sobretot en fires inter-

nacionals sota el paraigües de l'Estació 

Nàutica, l'Agència Catalana de Turisme o 

l'Agència Catalana de Ports, cadascuna 

des del seu àmbit”.

La certificació t'ajuda 
a promocionar-te sota 
el paraigües de l'Esta-
ció Nàutica, l'Agència 
Catalana de Turisme, 
l'Agència Catalana de 
Portsca, l'Agència 
Catalana de Turisme 
o l'Agència Catalana 
de Ports

Jordi Huguet    
Gerent del Club Nàutic Salou
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Des del Patronat de Turisme han 

notat un creixent interès per totes 

les activitats esportives que "ofe-

rim a les nostres destinacions” i 

han apostat “clarament pel turis-

me esportiu com un producte es-

tratègic". Han observat com en la 

darrera dècada no deixa d'anar a 

l'alça, contribuint a l'activitat tu-

rística en mesos de l'any en què 

tradicionalment aquesta es reduïa 

bruscament. "Hi apostem perquè 

a més detectem que és un tipus 

d'activitat a l'alça que atreu any 

rere any milers de visitants", ex-

pressa Roigé.

D'aquesta forma, treballen de ma-

nera coordinada i en col·laboració 

amb el sector públic i privat, en fun-

ció de les diferents modalitats es-

portives. Les estacions nàutiques i 

el sector empresarial, per exemple, 

els permeten col·laborar amb l'àm-

bit privat "alhora que reforcem les 

nostres marques".

La importància dels pa-
trocinis i el sector privat
Jaume Rué detalla que la salut en 

l'àmbit cicloturista "s'ha notat amb 

l'increment de grups i l'aposta dels 

Patronats de Turisme per incloure 

iniciatives, que contribueixen a la 

promoció del cicloturisme". Conside-

ra, però, que cal anar a més i tenir en 

compte de forma molt important el 

territori. "Parlem de Salou i Cambrils, 

dues poblacions turístiques, això no 

obstant, en el cas del cicloturisme, cal 

refermar que hi ha una part del terri-

tori molt rellevant a l’interior, com el 

Priorat o les muntanyes de Prades, 

amb els que s'ha de treballar". "Cal 

tenir-los en compte i fer coses con-

juntament, sobretot amb criteris de 

sostenibilitat", diu.

També cal destacar la importància 

de patrocinis i el fet de fer valdre la 

marca del Patronat de Turisme de la 

Diputació. "M'agradaria assenyalar 

l'acord de patrocini del Manchester 

City femení que ens ha permès po-

sicionar la Costa Daurada a través 

d'un vessant turístic diferent i en 

un mercat, com el britànic, molt im-

portat i estratègic per a nosaltres", 

afirma Meritxell Roigé. Ho han fet, 

a més, de manera que potencien 

i posen l'accent en la promoció de 

l'esport femení.

Pel Patronat de Turisme de la Dipu-

tació, la internacionalització del tu-

risme esportiu a la Costa Daurada i 

les Terres de l'Ebre "és un dels nos-

tres objectius". "Ens permet presen-

tar-nos amb nous i diferents atrac-

tius en aquells mercats que ja ens 

coneixen i també incorporar nous 

públics en mercats interessats per 

aquest tipus de turisme, però que no 

formaven part dels mercats més ha-

bituals", clou Meritxell Roigé.

Des del CN Salou perceben amb ac-

ceptació el bon funcionament del 

turisme esportiu al municipi. Huguet 

Veiem que aquest 
2022 ens situem 
amb les xifres del 
2019. Aquesta pri-
mavera ha estat 
la millor en els 10 
anys de vida

Frank Araneta
Director Comercial i 
d’Esdeveniments del 
Complex Esportiu Futbol 
Salou i Cambrils Park 
Sport Village,
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detalla que “es genera un gran impac-

te econòmic amb els nostres esdeve-

niments” i que, per aquest motiu, “cal 

anar de la mà amb l’administració i el 

sector hoteler per posar-ho tot molt fà-

cil a l’esportista i que se senti còmode”. 

El territori fomenta el 
turisme esportiu
Molts són els municipis del Camp de 

Tarragona que treballen amb la po-

tenciació del turisme esportiu. A tall 

d'exemple, les regidories de Turisme i 

Esport de Torredembarra van presen-

tar el dossier de Turisme Esportiu, una 

nova eina de promoció que té per fina-

litat consolidar la realització d'esdeveni-

ments esportius al municipi i captar-ne 

de nous per dinamitzar el sector d'allot-

jaments, restauració i comerç.

El dossier s'ha editat en català, castellà i 

anglès per mostrar com Torredembarra 

i es pot trobar també una relació dels 

esdeveniments esportius destacats, des-

cripcions tècniques dels diferents equi-

paments esportius, relació de clubs i enti-

tats esportives del municipi, allotjaments, 

activitats, oferta en gastronomia, visites 

guiades, agenda d'activitats i rutes de 

senderisme. A més, les regidories de Tu-

risme i Esport ofereixen assessorament 

logístic, tècnic i turístic per a l'organització 

d'aquests esdeveniments.

Reus també treballa en aquesta bran-

ca, sobretot durant la Setmana San-

ta. La ciutat va acollir la XX edició del 

Torneig Mare Nostrum Cup de futbol 

i el XII Torneig Mare Nostrum de bàs-

quet, dos dels esdeveniments més 

importants en nombre d'esportistes i 

pernoctacions dels que es realitzen a 

les comarques del Camp i l'Ebre. L'es-

deveniment va portar a terres tarrago-

nines a més de 6.400 participants i va 

suposar unes 9.500 pernoctacions als 

establiments hotelers de la zona.

De fet, Setmana Santa és per excel·lèn-

cia un dels trams de l'any on el territori 

acull més turisme esportiu. Enguany 

van atraure uns 12.000 esportistes de 

totes les edats a les principals pobla-

cions de la Costa Daurada.

La capital del Baix Camp també aposta 

pel ciclisme. El passat 29 de maig les ca-

rreteres tarragonines van tenyir-se de 

rosa amb la cicloturista més representa-

tiva a Catalunya i una de les més multitu-

dinàries d'Espanya, la Mussara Reus. Des 

que va néixer el 2014, fa ara vuit anys, ja 

han passat més de 30.000 ciclistes per 

aquest esdeveniment, fet que ha situat la 

ciutat de Reus com a l’epicentre del ciclo-

turisme a Catalunya.

Amb la Mussara Reus, l’Ajuntament tam-

bé tenia per objectiu donar a conèixer el 

patrimoni reusenc entre els i les més de 

2.000 participants de la marxa i les seves 

famílies o acompanyants, a través d’una 

cicloturista que deixa un impacte econò-

mic de 2 milions d’euros a la ciutat.

A Tarragona, la temporada de turisme es-

portiu ja ha començat la piscina olímpica 

Sylvia Fontana. L'equipament municipal 

acollirà fins a l'octubre diferents grups de 

natació procedents de Suïssa, Alemanya 

i França a través de tour operadors. A 

més, es preveuen diferents campionats 

catalans i espanyols que atrauran un am-

pli nombre de nedadors i les seves famí-

lies a la ciutat.

El cicloturisme, molt 
important pel turisme 
esportiu al territori
El cicloturisme va ser un dels pals de 

paller importants a Cambrils, el qual va 

permetre al consistori "accelerar la velo-

citat del turisme esportiu". El ciclisme va 

ser una aposta ferma de l'Ajuntament i la 

flota hotelera es va condicionar. "Cambri-

ls és el punt de sortida ciclista ideal", as-

segura Oliver Klein, amb un terreny "pla i 

ben arreglat i un bon servei". També a Sa-

lou, on l'experiència del pedal es potencia 

amb les diferents prestacions i serveis 

que ofereix la ciutat als ciclistes com ara 

els tallers, hotels certificats, aparcaments 

de, els circuits interns i altres avantatges 

enfocats a l'esport de la bicicleta.

Jaume Rué referma que "les carreteres 

que tenim a l'interior de la Costa Dau-

ra són perfectes", i que, de fet, "és pel 

que venen els cicloturistes". "Ells volen 

carreteres, bones rutes i ports de mun-

tanya, amb un allotjament que sigui 

confortable i una l'alimentació de qua-

litat", detalla.

Actualment, Cycling Costa Daurada 

ha obert una nova línia de negoci 

més enllà de la costa, ja que "cada 

cop més tenim clients que ens dema-

nen pernoctar a l'interior". Disposen 

d'un allotjament propi a Porrera, al 

cor del Priorat. "No ens enganyem, el 

ciclista que ve a la Costa Daurada vol 

gaudir de les carreteres prioratines”, 

diu amb rotunditat. Rué creu que 

el cicloturista s'allotjava fins ara a la 

costa, però "pedala a l'interior", i que 

això "cal equilibrar-ho per tal que la 

despesa es reparteixi".

Fins ara, tanmateix, Jaume Rué ha 

plasmat que el paquet de la Costa 

Daurada "és el que vol el cicloturis-

ta, amb un allotjament de qualitat i 

un servei d'assistència impecable". 

"El client busca la comoditat de te-

nir un paquet tancat on s'inclogui 

tot", comenta.
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El día 10 de febrero del año 2021 
se puso en marcha el primer ser-

vicio de la ruta ro-ro 
entre el Port Tarrago-

na y el puerto de Izmir, convir-
tiéndose al cabo de un año en 
todo un éxito. En sus primeros 
doce meses de funcionamiento 
se movieron un total de 16.150 
UTIs. Y es que prácticamen-
te desde el inicio,  y gracias al 
acuerdo comercial del operador 
EKOL Logistics con Inditex, se 
consiguió la viabilidad de los nú-
meros durante los tres primeros 
meses de prueba.
 
La ruta con Turquía ha logra-
do nuevas dinámicas logísticas, 
como el hecho que desde el Port 
ya salgan trenes hacia Zaragoza 
cargados con contenedores pro-
venientes de esta ruta. En cierto 
modo, desde la misma Autoridad 
Portuaria hasta los propios ope-
radores se han sorprendido por 
los porcentajes de ocupación en 
tan breve tiempo. No hay que ol-
vidar, en este sentido, un prece-
dente lejano, pero que no cumplió 
con las expectativas: la ruta ro-ro 
entre Tarragona y Vado-Ligure 
(Italia) que operó en 2012 y que 

tuvo muy poco recorrido, pese a 
las grandes expectativas creadas.
Las cifras de importación son 
las más elevadas con un total 
de 8.502 UTIs movidas y un em-
pleo en torno al 90%. Los datos 
de exportación (de Tarragona a 
Turquía) se han ido consolidando 
a lo largo de los meses. En total 
entre Tarragona y Turquía viaja-
ron 7.648 UTIs, entre el 80 y el 
90% de la capacidad de la línea. 
Es importante resaltar las cifras 
de exportación, dado que el Port 
es un enclave eminente importa-
dor en sus tráficos, y esta ruta 
viene a confirmar que, efectiva-
mente, el Port de Tarragona pue-
de consolidar una ruta comercial 
exportadora utilizada por una 
multiplicidad de empresas. De 
hecho, la línea con Turquía ha 
despertado el interés por parte 
de algunas empresas del territo-
rio que ven cómo este servicio 
ayuda a su internacionalización 
gracias a la gran frecuencia y ve-
locidad de envío.
 
La empresa EKOL Logistics lidera 
esta ruta con la participación de 
la naviera DFDS, Grup Arola y la 
terminal Euroports del Port de 

Tarragona. Esta sinergia entre 
empresas y actores implicados 
permite una conexión con Tur-
quía de tan solo 60 horas, con-
siguiendo tiempo de logística 
puerta a puerta de sólo 96 horas 
desde cualquier punto del esta-
do a cualquier punto de Turquía.
 
De hecho, a mediados del pasa-
do año Euroports Ibérica soli-
citó a la Autoridad Portuaria el 
otorgamiento de una nueva su-
perficie del dominio público en 
el muelle de Cantabria dedicada 
a la carga rodada. Fuentes de la 
empresa  señalaron entonces su 
satisfacción con la evolución de 
estos meses, por lo que, dada 
la consolidación de los tráficos,  
decidieron en invertir en mejo-
ras de la terminal.  Por otra par-
te, desde Europorst se argumen-
tó s u confianza para convertir 
este tráfico convertirse en uno 
de los motores del Port.

La ruta ro-ro es una solución intere-
sante para el sector de los contene-
dores, debido a los altos costes de 
los fletes ya la falta de disponibili-
dad de equipos vacíos. El éxito de la 
línea también se debe a los servicios 

Por J.A.D.

La ruta ro-ro entre Tarragona 
y Turquía, un éxito que abre 
nuevas posibilidades
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por ferrocarril desde el Port de Ta-
rragona con el centro de la penínsu-
la ibérica, Amberes y Ludwigshafen.
 
Este servicio hace que Tarragona sea 
el puerto peninsular con la conexión 
más rápida con Turquía, en tan sólo 
2,5 días, y dado que se trata de una 
conexión ro-ro, permite conseguir 
unos tiempos puerta a puerta extre-
madamente competitivos y ágiles.

La operativa se inicia con la sa-
lida del barco desde Turquía los 
domingos y su llegada a Tarra-
gona dos días y medio después, 
el martes por la noche, posibili-
tando que los camiones lleguen 
a las instalaciones logísticas 
en el interior de la Península 
el miércoles a primera hora, ya 
la inversa, recogiendo en cual-
quier punto del Estado hasta el 

El Port inicia la restauración medioambiental 
de los Prats d’Albinyana de la Pineda
El Port Tarragona inicia los trámites 
para licitar la ejecución de las obras 

para la recuperación 
ambiental de los  

Prats d’Albinyana, un espacio natural 
situado a la confluencia de la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL) de Vi-
la-seca y la población de la Pineda. La 
Comisión Territorial de Urbanismo de 

miércoles por la tarde y entre-
gando a cualquier punto de Tur-
quía el próximo lunes.
 
La ruta comercial con Turquía ha 
abierto un mercado muy intere-
sante para el Port y el territorio, 
convirtiéndose también en una 
gran oportunidad para otras em-
presas interesadas en exportar 
con destino a Turquía.

Tarragona, presidida por el director 
general de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, Agustí Serra, ha aprobado 
hoy el proyecto de restauración de los 
Prats d’Albinyana de la Pineda, un es-
pacio húmedo, incluido en la Red Na-
tura 2000 y en el Plan de Espacios de 
Interés Natural (PEIN).

La recuperación de los Prats d’Albinya-
na es un proyecto impulsado conjun-
tamente por la Autoridad Portuaria de 
Tarragona (APT) y el Ayuntamiento de 
Vila-seca que han consensuado el alcan-
ce y el calendario, entre otros aspectos. 
Josep M Cruset, presidente del Port Ta-
rragona, afirma que «con este acuerdo 
pasamos inmediatamente a la fase de 
ejecución de las obras por la recupera-
ción de este espacio natural al mismo 
tiempo que se desarrollan las obras de 
la Zona de Actividades Logísticas».

El espacio natural que se recuperará 
tiene una superficie de 37,78 hectáreas 
situadas junto a la ZAL, en un zona per-
teneciente a la Red Natura 2000, con-
cretamente en el espacio de la Acequia 
Mayor, que comprende dos sectores se-
parados: la Acequia Mayor propiamen-
te dicha y los Prats d’Albinyana. Por otra 
parte, como patrimonio cultural, desta-

ca la presencia de restos arqueológicos 
de la villa romana de Cal·lípolis.

La ZAL tiene una superficie total de 92 
hectáreas y se encuentra situada en el 
recinto portuario, en el término muni-
cipal de Vila-seca y adyacente al casco 
urbano de la Pineda. El Plan especial de 
ordenación de la ZAL estableció, como 
medida compensatoria de su impacto 
ambiental, la necesidad de ejecutar un 
proyecto de restauración y ordenación 
de la zona de los Prats d’Albinyana.

El proyecto prevé crear una crear una 
laguna de grandes dimensiones con 
una isla central. La existencia de la lagu-
na permitirá reintroducir en el espacio 
especies diversas como el galápago le-
proso, el galápago europeo o el fartet, 
un pequeño pez de agua dulce que vive 
en las zonas húmedas del litoral. Dentro 

de la laguna, se formará una isla de casi 
27.000 metros cuadrados que permitirá 
que aves como la gaviota de Audouin, 
puedan nidificar, puesto que reunirá 
las condiciones óptimas para atraer su 
presencia. Alrededor de la gran laguna 
se creará un bosque de ribera gracias a 
los más de 13.000 árboles que se plan-
tarán y que incluirán especies como los 

álamos, sauces, olmos o pinos. Este bos-
que, a la vegada, favorecerá la presencia 
otras aves que actualmente ya son pre-
sentes en esta zona, como los murciéla-
gos, mejorando su hábitat. Así mismo, 
se plantarán más de 45.000 plantas y 
arbustos pequeños, como juncos y her-
bazales graminoides característicos de 
este tipo de ecosistemas.

El presupuesto de las obras de restau-
ración es de 1,6 millones de euros, con 
un plazo de ejecución de 12 meses. Jo-
sep M Cruset afirma que «esta es una 
actuación muy potente, que permitirá 
poner en valor una enorme superficie 
verde en el coro mismo de nuestro lito-
ral. Un espacio que estará al servicio de 
los ciudadanos que lo quieran conocer 
y, sobre todo, al servicio de la protección 
de determinadas especies con un alto 
valor ambiental».

REDACCIÓN
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Una delegació de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp en-
capçalada per l’alcalde Fran Mo-

rancho, la regidora 
d’Impuls Econòmic 

Yolanda Pérez i pel regidor i vice-
president de Nostraigua, Vicente 
Pérez, ha acompanyat avui a Co-
rea el conseller d’Empresa i Tre-
ball de la Generalitat, Roger To-
rrent i Ramió, que ha anunciat 
que l’empresa sud-coreana IL-
JIN Materials, fabricant de com-
ponents de bateries, invertirà 
600 milions d’euros i crearà 500 
llocs de treball a Mont-roig del 
Camp amb l’obertura de la seva 
primera fàbrica a Europa.

Torrent ho ha donat a conèixer 
després de reunir-se juntament 
amb la delegació mont-rogenca a 
Seül amb directius de la compan-
yia, una de les úniques empreses 
mundials dedicades a la fabricació 
de làmines de coure per a bateries 
de vehicles elèctrics i productes 
electrònics. En concret, la inversió 
s’executarà al futur polígon indus-
trial dels Comellarets, que disposa 
d’un total de 44 hectàrees i una 
immillorable ubicació amb accés 
directe a l’A-7 i l’AP-7.

Aquest projecte d’inversió green-
field (inversions de companyies 
sense presència prèvia al país) s’ha 
gestionat pels equips a Barcelona 
i l’oficina a Seül d’ACCIÓ -l’agència 

per a la competitivitat de l’empre-
sa del Departament d’Empresa i 
Treball-. L’oficina va identificar l’in-
terès de la companyia sud-coreana 
per expandir-se a Europa i ha tre-
ballat en el darrer any amb l’Ajun-
tament de Mont-roig del Camp 
perquè es materialitzi a Catalunya.

El conseller Torrent ha destacat 
que “és la major inversió industrial 
de tipus ‘greenfield’ que s’ha fet 
a Catalunya els darrers 20 anys”. 
El titular d’Empresa i Treball ha 
subratllat que aquesta operació 
“respon a la prioritat del Govern 
de reindustrialitzar el país en clau 
verda, amb projectes d’alt valor 
tecnològic, que tinguin un efecte 
arrossegador en la nostra eco-
nomia, que generin ocupació de 
qualitat i estiguin alineats amb els 
reptes col·lectius de la nostra so-
cietat”. Així mateix, ha remarcat 
que “és una notícia magnífica pel 
futur de la indústria de l’automo-
ció a Catalunya” i ha agraït als res-
ponsables de l’empresa coreana 
“la seva decisió d’invertir a Cata-
lunya i la seva confiança en l’eco-
sistema productiu català per esco-
llir-lo a l’hora d’implantar la seva 
producció a Europa”.

L’alcalde de Mont-roig del Camp, 
Fran Morancho, ha celebrat l’anun-
ci i ha explicat que “el turisme i el 
sector serveis suposen pràctica-
ment el 90% de l’economia local, 

La sud-coreana ILJIN Materials invertirà 600 M€ 
a Mont-roig en la seva primera fàbrica a Europa

per la qual cosa patim estaciona-
lització i una ocupació de baixa 
qualitat. A més, la pandèmia ens 
ha afectat greument i la recupe-
ració està sent difícil, per això 
aquesta inversió suposa una gran 
oportunitat, que a més respon 
perfectament a la nostra estratè-
gia de diversificació econòmica i 
transició verda“.

El CEO d’Iljin, Jeon-Sik Yang, per 
la seva banda, ha explicat que un 
dels motius pels quals s’han de-
cidit per Catalunya ha estat pel 
clima “ja que la temperatura que 
hi ha a la Mont-roig és d’idònia 
per a la producció d’aquest ma-
terial, l’elecfoil. D’altra banda, el 
suport i ajuda de la Generalitat i 
l’Ajuntament durant tota la nego-
ciació ha estat determinant per la 
nostra elecció, així com l’aposta 
de les diferents administracions 
per la indústria de l’automòbil”. 
La situació estratègica de Cata-
lunya també ha estat un element 
determinant, ja que “està ben co-
municada amb Europa i el nord 
d’Àfrica, amb bones connexions 
marítimes, aèries i ferroviàries 
que permetran abastir a tots els 
nostres clients europeus”.

El conseller Torrent ha explicat que 
la previsió és que la planta estigui 
operativa a partir del 2024. Dis-
posarà d’una superfície de 30.000 
m2 entre la fàbrica, les àrees de  

REDACCIÓ
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magatzem i un edifici tècnic. ILJIN, 
fundada l’any 1968 i amb seu cen-
tral a Seül, compta amb 1.100 tre-
balladors a escala internacional. 
Des de la seva fundació només 
disposava d’una planta de produc-
ció a Iksan (Corea del Sud), però fa 
pocs anys va construir una nova 
fàbrica a Malàisia. Compta amb 
clients com LG Energy Solution, 
Samsung SDI, Volkswagen o Nor-
thvolt, entre d’altres.

L’empresa es dedica a la fabrica-
ció del producte elecfoil, una là-
mina de coure -patentada per la 
multinacional- que és més fina 
que un cabell humà i que és un 
element bàsic per a les bateries 
de liti. Aquest fet converteix la in-
versió d’ILJIN en estratègica i d’alt 
valor afegit per a Catalunya, ja que 
és un component clau per la com-
posició del càtode de les bateries 
elèctriques utilitzades als vehicles 
elèctrics i en aplicacions d’em-
magatzematge d’energia. De fet, 
es preveu que aquesta inversió 
tingui un fort efecte multiplicador 
per als proveïdors locals tal com 
ha passat a Malàisia i a la captació 
de nous projectes d’inversió es-
trangera vinculats a aquest àmbit.

Evolució de l’acord
Representants de l’empresa han 
visitant fins a 4 ocasions el munici-
pi de Mont-roig del Camp. Es trac-
tava de visites de diversos perfils 
tècnics que han anat validant la 
ubicació, l’entorn, les característi-
ques del municipi i les comunica-
cions. Finalment i després de la 
visita del 4 d’abril, que va comptar 
amb la presència del CEO i direc-
tors de l’empresa, es va prendre la 
decisió final d’instal·lar-se al muni-
cipi de Mont-roig del Camp. L’Ajun-
tament de Mont-roig del Camp ha 
estat treballant des del primer mo-

ment amb ACCIÓ de la Generalitat, 
la Conselleria d’Empresa i la Direc-
ció General d’Indústria per promo-
cionar el municipi de Mont-roig del 
Camp. Aquest ha estat un treball 
de molts mesos que finalment ha 
tingut èxit.

El treball previ per part 
de l’Ajuntament
Una excel·lent xarxa de comunica-
cions amb connectivitat nacional 
i internacional, la proximitat amb 
l’àrea metropolitana de Tarragona 
i una valorada qualitat de vida en 
un entorn natural amb una àmplia 
oferta d’oci, gastronomia i cultura. 
Aquestes són alguns dels argu-
ments que l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp ha defensat els úl-
tims anys per aconseguir captar 
empreses inversores per als polí-
gons industrials del municipi, es-
pecialment per al polígon dels Co-
mellarets, amb una superfície de 
44 hectàrees i encara per desen-
volupar. Amb aquest objectiu s’ha 
estudiat molt bé el mercat i s’han 
dut a terme nombrosos contactes, 
també internacionals, amb perso-
nes expertes en el sectors logís-
tics i grans immobiliàries que bus-
quen sòl industrial. En molts casos 
aquestes empreses internacionals 
es troben que els polígons ja estan 
desenvolupats i no tenen suficient 
espai verge disponible, un dels as-
pectes que, per contra, sí que ofe-
reix el polígon dels Comellarets.

Modificació del POUM i 
aportació econòmica
Les relacions establertes amb di-
verses empreses que es van in-
teressar per aquest polígon van 
portar al consistori a iniciar el 
planejament urbanístic d’aquest 
espai, perquè es tracta de tràmits 
llargs. Cal tenir en compte que des 

de l’inici de les tramitacions fins a 
les adaptacions poden passar uns 
30 mesos. Per aquest motiu, d’una 
banda, el Ple ordinari del mes de 
desembre de 2021 va donar llum 
verda a una modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal per adaptar l’alçaria 
reguladora màxima d’aquest po-
lígon als estàndards europeus 
actuals del sector logístic i indus-
trial, força diferents als previstos 
en el moment de la redacció del 
POUM i que limiten la implantació 
d’aquest sector. De l’altra, i tenint 
en compte que es requereix redac-
ció de planejament, l’Ajuntament 
ja ha fet una modificació de crèdit 
per destinar 200.000 euros per im-
pulsar aquest desenvolupament 
aquest 2022.

Els Comellarets
La nova empresa s’instal·larà al 
polígon Els Comellarets, que l’Ajun-
tament no volia desenvolupar com 
el típic polígon de naus i parcel·les 
petites perquè es buscava l’arriba-
da d’una empresa gran, com ILJIN, 
que permetés la creació de molts 
llocs de treball. En aquest sen-
tit, l’Ajuntament no descarta am-
pliar aquest polígon si els pròxims 
anys creixés la demanda per part 
d’aquesta o altres empreses.

Cal recordar que Els Comellarets 
és el projecte de desenvolupament 
de sòl empresarial i industrial pro-
mogut per l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp de 44 hectàrees en 
una immillorable ubicació, amb 
accés directe a la A-7 i AP-7 i com-
pletament adaptable a les necessi-
tats dels projectes d’inversió que 
desitgin establir-s’hi. Els terrenys 
d’aquest sector són en un 70% de 
titularitat municipal, fet que facili-
ta les gestions per a la seva adqui-
sició o cessió.
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PortAventura World ha anunciado una nueva línea 
estratégica en su propuesta de alojamiento, con la 
adquisición y la gestión del Hotel Atenea Aventura, 
ubicado en el municipio de Vila-seca, a menos de 
dos kilómetros del resort. Con este movimiento, 
PortAventura World gestionará y administrará, por 
primera vez, la operativa de un alojamiento externo al 
perímetro actual del resort, entrando así en un nuevo 
modelo de negocio.

Fernando Aldecoa, director general de operaciones 
y finanzas de PortAventura World, ha destacado el 
constante compromiso del resort con la innovación y 
la diversificación para ofrecer a sus clientes la mejor 
oferta de ocio de Europa: «esta operación representa 
la primera incursión de PortAventura World en el 
segmento de la gestión de hoteles fuera de los límites del 
resort, como un proyecto más dentro de su estrategia 
de crecimiento y diversificación constante. Nuestro 
propósito es ofrecer a nuestros visitantes el ocio más 
completo, diverso y ajustado a sus necesidades y 
preferencias, y la captación de hoteles en el entorno del 
complejo nos ayuda a hacer esto posible».

«Desde hoy, PortAventura World comienza a gestionar 
establecimientos hoteleros fuera del resort como 
una oportunidad para implementar su expertise de 
estos años al contar con hoteles en gestión o alquiler. 
Estamos negociando este tipo de acuerdo con otros 
alojamientos de la zona, para ofertar soluciones 
vacacionales», ha detallado el responsable durante la 
firma del acuerdo con el Hotel Atenea Aventura.

El Hotel Atenea Aventura, de categoría cuatro estrellas, 
cuenta con 94 habitaciones de tipología estándar y 
apartamentos, algo que también supondrá un refuerzo 
de la oferta hotelera del resort para el público de 
los eventos corporativos, que acude a PortAventura 
Convention Centre durante todo el año. Hasta la fecha, 
el hotel ha acogido esencialmente a clientes MICE, 
business & wellness y visitantes de PortAventura World.

La compañía espera avanzar en este nuevo modelo 
de alojamiento con otros hoteles de la zona, como 
parte de un plan de expansión que proyecta para los 
próximos años y que respalda y mejora la propuesta 
de valor de PortAventura World, que ya cuenta con 
seis establecimientos bajo su gestión que suman 
cerca de 2.500 habitaciones. La nueva estrategia 
busca adaptar los alojamientos, además de actualizar 
su oferta con entradas al parque y otros beneficios.

PortAventura adquiere el hotel 
Atenea Aventura en Vila-seca

Tras un crecimiento sostenido en los últimos ejercicios, cuando 
se cumplen 25 años de su nacimiento en Reus, la correduría 
de seguros Protego estrena web y lanza su nueva marca 
Credit Broker, especialista en soluciones financieras y de 
riesgo comercial y político. Credit Broker Protego asume el 
compromiso de crear un traje a medida para cada empresa a 
partir de un amplio portfolio que engloba todos los productos 
aseguradores de crédito y de caución existentes en el 
mercado, distintos servicios complementarios asociados al 
credit management y financiación alternativa, tanto para 
circulante como para activos a largo plazo.

Como rasgo diferencial, Credit Broker Protego pone el acento 
en un asesoramiento personalizado y “una forma distinta 
de prestar un servicio de proximidad al cliente, que por 
supuesto pone a disposición de las empresas su know how, 
pero también valores que consideramos esenciales como la 
transparencia, la honestidad, la independencia, la proactividad 
y la creatividad”, expone Félix Oliva, CEO de Protego.

Dentro de su plan de expansión, Credit Broker Protego ha 
abierto recientemente un nuevo centro de negocio en Madrid 
(Edificio Elipse, Avenida de Manoteras, 18) con la idea de seguir 
creciendo a nivel nacional y ofrecer un servicio más cercano a 
sus clientes de la zona centro y sur de la Península. A la cabeza 
de la nueva oficina, -en comunicación directa con los servicios 
centrales de Protego y en dependencia del director de Crédito, 
Caución y Financiación, David Giménez, está Almudena 
Verástegui, economista especializada en seguros de crédito de 
amplia trayectoria y prestigio como responsable de grandes 
cuentas en una destacada multinacional del sector.

Credit Broker Protego se asienta sobre un equipo sénior que 
acumula una experiencia combinada de más de 80 años en 
el sector asegurador de crédito, con perfiles que van desde 
exdirectivos de compañías de seguros de crédito y grandes 
brokers a analistas de riesgos de crédito y exusuarios de 
pólizas de crédito en grandes empresas. Todos ellos fijan el 
objetivo en el crecimiento de las cuentas de explotación de sus 
clientes, nacionales e internacionales, “siempre con la prioridad 
clara de maximizar las ventas aseguradas y mitigar cualquier 
eventualidad en materia de impago”, subraya Félix Oliva.

En este contexto, el equipo de expertos de Credit Broker 
Protego se focaliza en ayudar a las empresas a crecer, 
prevenir y disponer de una radiografía personalizada de 
su gestión global de riesgos. Para ello, pone a su alcance, 
-además de los productos aseguradores-, un abanico 
amplio de servicios avanzados de recuperación de deudas, 
plataformas a medida de planificación financiera, scoring, 
informes financieros y de prospección, inteligencia de 
mercados, monitorización, protocolos de riesgo o asesoría en 
transacciones internacionales con divisas, entre otros.

Protego lanza Credit Broker, 
su nueva marca de seguros 
de crédito
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Kronospan atreu l’interès 
d’empreses pel polígon 
Catalunya Sud
La implantació de la multinacional Kronospan a Tortosa ha 
generat un interès empresarial al polígon Catalunya Sud, 
actualment ampliació. Segons informa el Diaride Tarragona, 
l’Ajuntament de Tortosa i l’Institut Català del Sòl (Incasol) 
avancen en aquesta ampliació, la qual habilitarà 134 noves 
hectàrees de sòl industrial a la zona, que se sumaran a les 
170 ja existents.

El director general de Kronospan a Espanya, Javier 
Macicior, i l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, van fer 
aquest dijous al matí una visita a les obres de construcció 
de la planta de fabricació de panells de fusta, de la qual ja 
és ben visible una gran nau, de les sis previstes en total. 
Segons va confirmar Macicior, les obres avancen segons 
els terminis previstos i preveuen treure al mercat el primer 
tauler de fusta a finals d’aquest any. Roigé va confirmar que 
empreses del sector i altres indústries ja s’estan interessant 
pels futurs terrenys industrials a tocar de l’actual polígon, 
on a més de Kronospan també hi ha Florette o Jabil, i que 
ha esgotat el sòl disponible.

Pel que fa a les obres en marxa, actualment hi ha prop de 
300 persones treballant en la construcció de la factoria, una 
xifra que s’incrementarà fins a superar les 500 a partir del 
setembre. Actualment ja s’ha construït la primera de les 
naus, amb una llargada de gairebé un quilòmetre, i que es 
veurà complementada amb cinc naus més adjacents, que 
també s’estan aixecant. En total, 95.000 metres quadrats 
de factoria, en uns terrenys que ocupen 27 hectàrees.

La previsió és que a final d’any la planta ja pugui començar 
la producció de taulers d’aglomerat amb fusta reciclada i 
destinats al sector del moble. 
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La Generalitat ha recibido diez 
alegaciones al proyecto urba-
nístico de Hard Rock
La modificación del Plan Director Urbanístico (PDU) 
de reordenación del ámbito del CRT de Vila-seca y Salou 
cerró ayer una nueva etapa administrativa con el fin del 
plazo para presentar alegaciones a un proyecto que se 
aprobó inicialmente en la Comissió Territorial d’Urbanisme 
del Camp de Tarragona el pasado 22 de febrero, según 
informa el Diari de Tarragona.

La aprobación de este nuevo diseño urbanístico se publicó 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
el día 14 de marzo y automáticamente las 111 páginas del 
documento estuvieron a exposición pública para que 
entidades, particulares y los municipios implicados (Vila-
seca y Salou) pudieran estudiar su contenido y solicitar 
cambios si lo consideraban oportuno.

Durante los primeros 30 días, hasta el 14 de abril, las 
entidades o particulares tuvieron tiempo para presentar 
sus escritos y posteriormente, había otro mes para los dos 
municipios donde se ubica este proyecto de 61 hectáreas.

La decena de alegaciones que se han presentado en este 
documento marco –que establece la ordenación de 64 
hectáreas de terreno repartidas entre Salou y Vila-seca y colocar 
en ellas un proyecto turístico liderado por la multinacional 
Hard Rock– se resolverán en las próximas semanas y se dará 
cuenta de ellas en una Comissió d’Urbanisme.

Las mismas fuentes de la Generalitat señalan que el 
estudio y resolución de estas alegaciones no tienen un 
plazo de tiempo fijado por ley y que será la disponibilidad 
de los expertos los que marcarán el tiempo que necesitan 
para aceptar o rechazar las alegaciones.

De la decena de alegaciones que ha confirmado la Generalitat 
que han llegado sobre el PDU de Hard Rock, el contenido y 
las peticiones difiere en función de los firmantes.

Tria el teu màster a
catalegestudis.urv.cat/

Oferta àmplia de màsters presencials i virtuals



Y empresar io.  Porque Busquets fundó, en 
1963,  con 23 años ,  Moto Sport Busquets , 
compañía que se especial izó en la venta 
de motocic letas y c ic lomotores ,   l legando 
a reunir con los años la concesión of ic ia l 
en Tarragona de Derbi ,  Suzuki ,  Kawasaki , 
Piag gio ,  April ia ,  Vespa ,  Gilera ,  Peugeot , 
Ossa ,  Bultaco  y  Daelim .  “ Mi madre me 
aconsejó que pensara en mi futuro pro -
fesional ,  porque lo de las motos no iba a 
durar s iempre”.  A sí  nació su popular es-
tablecimiento en la cal le Prat de la R iba, 
que sigue dando hoy ser v ic io en manos de 
Josep Mar ia ,  su hi jo mayor.

“ Inic ialmente no podía dedicarme de ple -
no al  negocio,  ya que seguía compit iendo 
con Derbi  y Montesa ,  por lo que me ayu-
daba mi hermano Xavier ”,  detal la .  La idea 
de montar una empresa encajó bien en su 
espír i tu innovador y de pasión por la ac t i -
v idad. Con 12 años había ideado un juego 
de azar que tenía como base un barreño 
de agua que puso en la puer ta de su casa, 
en la cal le For tuny.  Cént imo a cént imo re -
unió el  dinero suf ic iente para comprarse 
una pluma Parker,  que era su gran i lu -
sión.  Más tarde v ino la ar tesanía de unos 
dardos que fabr icaba con elementos muy 
básicos pero que dis tr ibuía ,  prev io pago, 
entre sus compañeros de La Salle .

El  negocio de las motos es taba per fec ta -
mente encarr i lado junto a su carrera mo -
tocic l is ta.  Sin embargo,  en 1967,  muy jo -
ven aun, deja su carrera como profesional 
del  motocic l ismo. Había decidido casarse. 
Busquets pensó que debía centrase en su 
famil ia y sus negocios .  Jus to en esa época, 
las ventas del  popular coche 60 0 de  SE AT 
y  de algunos modelos de Renault se dis -
paran y,  como consecuencia ,  e l  mercado 
de las motocic letas exper imenta un des-
censo impor tante en España.

Mi 
mayor 

error

Josep Maria 
Busquets

Empresario
del motor

       No he 
sabido 
nunca 

delegar

“Todo se lo debo a las motos”. Josep 
Maria Busquets Fontgibell (siempre 
dice que tiene más de 40 años) 
es una leyenda del motociclismo. 
El primer piloto en correr con las 
míticas Derbi en el Campeonato del 
Mundo de Motociclismo. Ganador y 
pódiums en innumerables pruebas 
y campeonatos de velocidad y 
resistencia, de España y de Europa. 

Protagonista junto 
a Ángel Nieto de lo 

que sería la explosión de uno de los 
deportes con más seguidores.

Por J.A. DOMÈNECH · Fotografía ALBA MARINÈ

En esta sección hemos publicado semblanzas de los siguientes 
empresarios:  Vicente Battini, Miquel Colás, Artemi Teixidó,
Bartolomé Royo, Xavier Colom, Francesc Cabre, José Luis 
García, Francisco Roig, Joan Pedrell, Antonio Pont, Elies Gil 
y Albert Punset.
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Suma de marcas
Busquets aprovecha esta cri -
sis para conver tir la en una 
opor tunidad. De llevar en su 
establecimiento las marcas 
Derbi y Montesa, se hace pro-
gresivamente con todas las re-
presentaciones de las enseñas 
que habían ido cerrando en 
Tarragona o estaban a pun-
to de hacerlo. Concentra así 
la práctica totalidad el mer-
cado motociclista provincial. 
“ Y llegó la f iebre de la Derbi 
‘paleta ’: todo el mundo quería 
tener una, estudiantes, obre-
ros”. La Derbi Antorcha -su 
nombre of icial - , no necesitaba 
carnet ni seguro; las ventas se 
multiplicaron. “Fue una locu-
ra; en tres meses de 1967 lle-
gué  a vender 998 unidades, lo 
recuerdo bien ya que por dos 
motos no llegué al millar ”. Los 
tr iunfos de Nieto  con Derbi y 
el acuerdo con Caixa Tarra-
gona ,  que promocionaba en-
tonces la compra de la Derbi 
mediante un crédito muy favo-
rable, l levó también el boom 
de la marca a Tarragona.

Busquets no se detuvo aquí . 
Quer ía tener en car tera las 
motos BMW  y  también los co -
ches de la marca bávara,  por 
aquel entonces con muy es-
casas ventas en España, pero 
que algunos de los c l ientes 
de Busquets le pedían. La 
fórmula era acudir direc ta -
mente al   impor tador en Es-
paña,  Ben Heiderich .  Ángel 
Nieto se lo presentó.  Durante 
unos años ,  Busquets  se des-
plazaba a Madr id y compraba 
el  coche para entregárselo al 
c l iente que se lo había pedi -
do,  unidad a unidad. Con la 
l iberación en nuestro país de 
las impor taciones de coches , 
en 1979,  se abre el  camino 
para implantar concesiona-
r ios .  Busquets s igue traba-
jando con la marca y amplía 
ins talaciones con un nuevo 
local  en la cal le Ramón y Ca-
jal .  F inalmente,  en 1989 Bus-
quets se conv ier te en repre -
sentante of ic ia l  de la marca, 
“que me respetó las condic io -
nes prev ias que tenía ,  lo cual 
me favoreció”. 

Las instalaciones de  Ramón y 
Cajal en Tarragona se quedan 
pequeñas, y en 2005 se tras-
lada a Les Gavarres ,  donde 
compró un gran terreno en el 
que construyó un concesiona-
rio. Decide abrir también en 
Reus y en Villafranca sendas 
representaciones. Su conglo-
merado del motor empleaba a 
un centenar de personas.

Finalmente, en 2015, tras más 
de 32 años como vendedor de 
BMW, deja la concesión.  “Se 
produjo una fuer te reestruc-
turación de los concesionarios 
de BMW en España, llegando a 
cerrar muchos de emblemáti-
cos. Diría que todo se hizo de 
un modo impersonal, sin tener 
en cuenta la trayectoria”. Sin 
embargo, “después de ver lo 
que está pasando con las mar-
cas de coches, sus represen-
taciones y  las exigencias de 
los fabricantes, así como los 
derroteros del sector, no ten-
go ningún resquemor. Fue una 
época muy buena, que termi-
nó”, dice Busquets sin mostrar 
ninguna pesadumbre.
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“He padecido mucho con los ne-
gocios. Seguramente se debe a 
que no he sabido delegar nun-
ca. En ese sentido, no soy un 
ejemplo como empresario”. No 
obstante, “si volviera a nacer, no 
cambiaría, y por tanto seguiría 
sin delegar” (ríe). 

‘Busquets de las motos’, como se 
le conoce en Tarragona no cedió 
nunca a ofertas que le llegaban 
de nuevas inversiones o posibi-
lidades empresariales en otros 
sectores. “Siempre me he cen-
trado en invertir en casa”, afir-
ma. “He reinvertido en lo que 
conozco bien. Mi carácter per-
feccionista y volcado en el tra-
bajo no me ha permitido pensar 
en otras posibilidades. Además, 
piense que, si me hubiera hecho 
más grande con otros negocios, 

no hubiera podio controlarlo, 
por esa obsesión mía en no de-
legar nada”.      

Lo fundamental, es que “he acep-
tado todo lo que me ha pasado.
Porque la verdad es que he teni-
do mucha suerte en el deporte, 
en los negocios y con mi familia”.

Un auténtico museo
El inmenso despacho de Bus-
quets en Tarragona es prácti-
camente un museo. Centenares 
de trofeos, miles de fotografías, 
decenas de motos, cascos, car-
teles… Todo un patrimonio que 
habría que elevar a la categoría 
de exposición permanente. 

Y es que Busquets inició su crre-
ra en las motos con 18 años, par-
ticipando con una Lambretta en 

pruebas de regularidad en  las 
comarcas de Tarragona. Montesa 
se fijó en él, e inmediatamente lo 
hizo Derbi también, convirtién-
dolo en el piloto nº 1 de la marca. 
Pocos saben, no obstante, que la 
primera gran pasión de Busquets 
era volar. Quería ser piloto de la 
aviación militar, pero “no superé 
las pruebas técnicas. Sin embar-
go, me dije, volar y pilotar motos 
tienen sensaciones en común y, si 
no puedo volar, correré en moto”.  

Busquets siempre destaca que-
viene de la ”época del blanco y 
negro del motociclismo”, en el 
que el pilotaje era lo primero, por 
delante de la tecnología. “Los cir-
cuitos eran durísimos: mataban 
a la gente y te agotaban física y 
psicológicamente. Si te la jugabas 
o te pasabas, ibas al suelo”.
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Es inevitable que en la conversación surja el 
nombre de Ángel Nieto, el 12+1 campeón del 
mundo. “Nieto no me ganó nunca en una carre-
ra”, subraya Busquets. “A él no le gustaba mu-
cho que se lo recordara…”. Con el tiempo, “se 
nos atribuyó siempre una rivalidad que llegó 
a convertirse, según la leyenda, en fuerte ene-
mistad. Y esto nunca fue así.  Le ayudé a prepa-
rar muchas carreras, compitiendo juntos con el 
mismo equipo, y mantuvimos la buena relación 
personal durante toda su vida”. Además, “él me 
ayudó también a iniciar mi relación empresarial 
con BMW, como hemos comentado”.

En 1965 Busquets y Nieto corrieron la primera 
prueba puntuable para el recién inaugurado Cam-
peonato del Mundo. Fue en el circuito de Fuji (Ja-
pón). “Yo corrí las carreras de 250 y 50cc, mien-
tras que Nieto lo hizo en la de categoría 50cc. Era 
la primera vez que España estaba representada 
en un Mundial de Motociclismo”. Más tarde, “me 
convertí en el primer piloto español en correr en 
Daytona (EE.UU.)”. 

Hasta 1967 se suceden las carreras y los triunfos, 
pero ese mismo año deja la competición de pri-
mer nivel, cuando su carrera podía haber durado 
unos cantos años más. “Cuando me casé, tuve cla-
ro que lo dejaría. No me arrepiento. He sido muy 
feliz junto a mi mujer Maria Teresa y mis hijos Jo-
sep Maria, Agustí, Àlex y Mònica”.

Pese a su retirada del circuito profesional, Bus-
quets siguió compitiendo, como aficionado, a ve-
ces junto a sus hijos, formando equipo. Y llevando 
siempre, o en el casco o en la indumentaria, su 
mítica enseña del escorpión.

"Nieto no me ganó 
nunca ninguna carrera"

29
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El consignatari, 
‘solucionador’ de problemes 
en les operatives portuàries*

Nascuda com a secció d’Agents i Consignataris de la Cambra de Comerç de 
Tarragona el 1914, l’Associació Provincial de Consignataris de Vaixells de Tarragona 

és una de les més antigues de tota Espanya 
i una de les poques presidida per una 

dona. Tramp Manager de Transcoma, Laura Ferrario va ser escollida per liderar 
l’entitat fa poc més d’un any i el seu objectiu és aconseguir que sigui una eina útil 
per als consignataris del Port de Tarragona. Per a Ferrario, “tot i que les diferents 
empreses competim en el mercat, sóc del parer que tenim més en comú i més a 
guanyar si unim forces que si ens barallem entre nosaltres”. 

Actualment, l’entitat treballa en 
tres àmbits diferents. Per una ban-
da, el nou control d’accessos per 
a la tripulació que s’està imple-
mentant al port tarragoní reque-
reix “que es tingui en compte el 
punt de vista del consignatari per 
a què no ens comporti més feina, 
sinó que s’automatitzi el procés 

i ens eviti haver d’intervenir-hi”, 
apunta Laura Ferrario. Un segon 
tema és el de la coordinació d’ac-
tivitats empresarials dels pràctics 
que, “amb la nova llei, recau en 
els consignataris”, aclareix la pre-
sidenta de l’associació. En aquest 
tema també s’està treballant per 
a què sigui una feina “el més àgil i 
còmoda possible”. La tercera línia 
engegada per Ferrario va enfoca-

da a aconseguir un apropament 
a la comunitat portuària: “Quan 
la pandèmia ho permeti, volem 
fer reunions periòdiques cada 
dos o tres mesos amb diferents 
agents, compartint un esmorzar 
o un dinar, per poder intercan-
viar opinions”.

La relació entre l’Autoritat Por-
tuària de Tarragona i l’associa-
ció és “molt bona”, en paraules de 

Por VERÒNICA TAPIAS · Fotografía ALBA MARINÈ

* Aquest article es va publicar a l'Anuari Tarra-
gona Port 2022. El rescatem aqui pel seu interes.
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l’equip del departament d’Opera-
cions. Tenen ganes de fer coses 
noves i això és molt beneficiós per 
a nosaltres”. Una opinió comparti-
da per Mercedes Marcos, Branch 
Manager de Marmedsa a Tarrago-
na, i per Carmen Tortosa, Costu-
mer Service de Pérez y Cía.: “Hi ha 
una relació molt propera. Si tenim 
algun problema, responen de se-
guida, són molt accessibles i molt 
efectius” apunten.

Com a representants de l’arma-
dor al port, els consignataris te-
nen la responsabilitat de realitzar 
totes les gestions necessàries per 
a què els vaixells puguin entrar, 
atracar i operar a les instal·lacions 
portuàries. S’encarreguen d’infor-
mar la Comandància de Marina, la 
Duana, la policia, el resguard, l’Au-
toritat Portuària i el comissari del 
port, de la pròxima arribada d’un 

vaixell de determinades caracte-
rístiques (calat, mercaderia em-
barcada o per embarcar, dies apro-
ximats d’estada, etc.). El comissari 
del port indica el moll al qual ha 
d’atracar el vaixell. A més, també 
són els responsables de l’assistèn-
cia obligatòria dels remolcadors al 
port, així com el material i la ma-
quinària adequada per a aquestes 
operacions a terra. Simultània-
ment a totes aquestes funcions, el 
consignatari ja ha d’haver disposat 
el necessari per fer les operacions 
de càrrega o descàrrega, la classifi-
cació al moll de les mercaderies, el 
despatx de Duana si són d’exporta-
ció o d’importació, les operacions 
complementàries per a la manipu-
lació i el transport de les merca-
deries al seu destí, la compra i el 
subministrament d’avituallaments 
per al vaixell i per a la tripulació, la 
reparació de possibles desperfec-
tes al casc o a la maquinària, i al-

tres operacions complementàries 
en relació als organismes oficials. 
Per posar algun exemple, si du-
rant la navegació, per temporal 
o altres causes, el vaixell ha patit 
una avaria o la mercaderia algun 
desperfecte, cal que faci la corres-
ponent protesta d’avaria al Jutjat 
de Primera Instància, a afectes de 
l’assegurança i de la possible res-
ponsabilitat del capità. I, en cas de 
malaltia o mort d’algun tripulant, 
cal que es posi en contacte amb el 
respectiu representant de la seva 
nació (cònsol), que haurà de pres-
tar l’ajuda necessària. 

Fins fa pocs anys, eren els consig-
nataris els qui contractaven les 
empreses de serveis que operen 
a nivell local. “Ara, però —apunta 
Laura Ferrario— algunes d’aques-
tes empreses ofereixen els seus 
serveis directament a l’armador, 
saltant-se els consignataris, quan 

Laura Ferrario
Tramp Manager 
de Transcoma

L’entrada de les mul-
tinacionals que bus-
quen el cash flow que 
generen les opera-
cions portuàries ha 
fet molt de mal al sec-
tor de la consignació 
de vaixells
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som nosaltres els que paguem uns 
cànons a l’Autoritat Portuària per 
tenir els permisos per operar”, una 
qüestió, segons les consignatàries, 
que acaba complicant-los-hi la 
feina. “De vegades ens han avisat 
que hi ha alguna cosa que no s’ha 
declarat a la Duana i hem rebut 
una multa, sense que nosaltres 
hàgim intervingut per a res”, expli-
ca Ferrario. Tot i que no ho diuen 
amb aquestes paraules, sembla 
que podem parlar, doncs, d’algun 
cas de competència deslleial. Se-
gons Mercedes Marcos, “quan hi 
ha algun problema amb l’armador, 
el problema és nostre, som el seu 
cap visible. És per això que dic que 
tenim una gran responsabilitat, 
una responsabilitat que no està 
prou reconeguda”.

Una altra qüestió que preocupa 
el sector és el de les tarifes. Car-
men Tortosa explica que “el siste-
ma de tarifes ja no existeix. Ara 
l’armador o el noliejador et dema-
nen preu però t’avisen que només 
poden arribar fins a una quantitat 
determinada”. “Si vols fer la con-
signació del vaixell, has de passar 
per l’adreçador”, comenta Tortosa. 
El noliejador és la persona que es-
pecifica, en el contracte de nolie-
jament, el consignatari que ha de 
contractar l’armador. “Tot i que el 
nostre client és l’armador, qui real-
ment ens dóna el vaixell és el no-
liejador”, apunta Marcos. En oca-

sions, però, apareix el concepte 
d’agència competitiva: “L’armador 
pot demanar al noliejador un con-
signatari concret i, quan aquest 
consignatari fixa el seu preu, si es 
considera car, l’armador pot dema-
nar un altre consignatari que sigui 
més barat”, explica Mercedes Mar-
cos. “Si vols el vaixell, has d’ajustar 
el preu perquè és agència com-
petitiva”. Aquest sistema funcio-
na, sobretot, en els líquids a doll. 
En els sòlids a granel es continua 
conservant el sistema original. Fe-
rrario es queixa que “ens valoren 
només per la nostra tarifa i això 
no té cap sentit”. “Si tens un perso-
nal format, amb experiència, amb 
idiomes, capaç de solucionar qual-
sevol problema, això s’ha de valo-
rar”. El problema, segons explica la 
presidenta de l’associació, és que 
de totes les despeses de port que 
té l’armador, “l’única on pot pres-
sionar per aconseguir millor preu 
és la consignació, tot i que és un 
dels serveis més barats”. 

Encara en aquest aspecte, el que 
“ha fet molt de mal”, segons Fe-
rrario, és l ’entrada de les multi-
nacionals que ofereixen acords 
generals a preus molt baixos 
a canvi de volum. “Són empre-
ses d’inversió que busquen el 
cash flow que generen les ope-
racions portuàries”, apunta. 
Quan el vaixell arriba a port, el 
consignatari demana una provi-

sió de fons i, al cap de 20 o 30 
dies, paga als proveïdors. “Això 
genera un cash flow que, per a 
les empreses de capital risc, és 
molt interessant perquè tenen 
uns diners que poden fer treba-
llar en el mercat durant aquests 
dies”, aclareix. “Moltes d’aques-
tes empreses estan més inte-
ressades en el rendiment que 
puguin treure que en l ’activitat 
pròpiament dita”, conclou.

La professió de consignatari no en-
tén d’horaris ni de festius. Com ex-
plica Carmen Tortosa, “és una feina 
de dilluns a dilluns i 24 hores al dia, 
amb el telèfon sempre encès”. “Fa 
25 anys que no marxo de vacances 
sense l’ordinador”, afegeix. “Hi ha 
coses que requereixen d’una actua-
ció immediata i que no es poden 
delegar —apunta Mercedes Mar-
cos—, tot i que, evidentment, tenim 
els nostres descansos, però es po-
den acabar en qualsevol moment si 
hi ha una urgència”. Per a Ferrario, 
“és una professió molt exigent i re-
quereix un estil de vida que no és el 
que es busca avui dia, ara prima la 
comoditat i els horaris reglats”. De 
fet, les tres coincideixen a destacar 
la dificultat d’aconseguir professio-
nals per als departaments d’Ope-
racions precisament per aquest 
motiu. Més quan, segons Marcos, 
“aquesta responsabilitat i mane-
ra de viure hauria d’anar lligada a 
una compensació econòmica que, 

Carmen Tortosa
Customer Service 
de Pérez y Cía.

Fa 25 anys que no 
marxo de vacances 
sense l’ordinador i el 
telèfon mòbil;z l’he 
de tenir encès les 24 
hores del dia 7 dies 
a la setmana
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darrerament, les empreses no es-
tan donant”. Tot i que les tres se 
senten ben recompensades econò-
micament, són conscients que “no 
tothom està ben pagat, hi ha gent 
molt professional, que treballa 
moltes hores i no té el sou que es 
mereix”, apunten.

Amb aquest mode de vida, la con-
ciliació familiar tampoc resulta fà-
cil. Per a Laura Ferrario, les eines 
que tenim avui dia, com el telèfon 
mòbil o Internet, ajuden a acon-
seguir aquesta conciliació, però 
“també ens fan més esclaus per-
què podem treballar a qualsevol 
hora i des de qualsevol lloc”. El fet 
de treballar amb empreses d’altres 
països també suposa un desajust 
horari. “Rebem correus electrònics 
a qualsevol hora i des de qualsevol 
part del món i el més graciós és 
que pretenen que els contestis al 
moment!”, explica Mercedes Mar-
cos. Una cosa que s’acaba veient 
amb el pas dels anys, segons la 
Branch Manager de Marmedsa, és 

que “la feina pot estar compensa-
da econòmicament, com és el meu 
cas, però t’acaba passant factura 
tant a nivell físic com mental”. “Són 
moltes hores al dia, molta respon-
sabilitat, molt donar-li tombs al 
cap quan ja estàs al llit, molt d’es-
très i molt poca conciliació fami-
liar”, apunta. “I això és el que crec 
que no està valorat en la nostra 
professió”, conclou.

Si miren cap al futur, Ferrario, Mar-
cos i Tortosa coincideixen a dir que 
la seva professió tindrà continuïtat, 
no només perquè el de Tarragona 
és un port important, sinó per una 
qüestió molt pràctica: “A l’Autoritat 
Portuària, a l’Estat, no l’interessa 
haver de tractar directament amb 
els armadors i necessiten un inter-
mediari. Per això sempre tindrem 
feina”, destaca Mercedes Marcos. 
Ferrario creu que els consignataris 
“donem un valor afegit a la cadena, 
facilitem que la informació flueixi, 
que tothom tingui el que necessita 
per treballar”. “Som una empresa 

de serveis i no només presentem 
papers, analitzem la situació, oferim 
solucions i som un dels contactes 
amb terra, un paper tremendament 
important”, afegeix. Si aquestes tres 
professionals del sector de la con-
signació de vaixells poguessin fer 
una carta als Reis, què demanarien? 
“Que es reconegués la feina que fem 
i que es retribueixi els professionals 
del sector com cal”, asseguren. “La 
nostra feina continua sent la ma-
teixa de sempre o més i, en canvi, 
no està compensada com abans —
apunta Marcos. Això s’hauria de so-
lucionar”. “I posats a demanar, tam-
bé demanaria que no es vicïi el tema 
de les agències competitives, enca-
ra que això ho veig complicat”, afe-
geix. En global, però, totes tres esti-
men la seva professió i, quan parlen 
de la consignació de vaixells, se’ls hi 
omple la boca: “És una professió bo-
nica, dinàmica, amb l’oportunitat de 
relacionar-te amb gent de tot arreu. 
A més, aprens coses noves cada dia 
i la monotonia és un concepte que 
no existeix”, conclouen.

La consignació de vaixells és una 
professió molt exigent i requereix 
un estil de vida que no és el que 
es busca avui dia, ara prima la 
comoditat i els horaris reglats

Mercedes Marcos
Branch Manager de 
Marmedsa a Tarragona
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L’Ajuntament de Reus ha fet balanç de 
les actuacions per posicionar la ciutat en 

l’àmbit TIC, que la si-
tuen com la segona 

àrea urbana en ocupació tecnològica, 
després de Barcelona.

L’impuls per a la creació del Clúster TIC, 
o la generació d’un ecosistema tecnolò-
gic al voltant de REDESSA i del Parc 
Tecnològic i d’Innovació del Tecno-
parc, han estat alguns dels eixos clau 
que han assentat les bases per aquesta 
transformació. Així, a la ciutat hi ha un 
2% d’ocupació vinculada a les noves 
tecnologies. Una estadística que, a Ca-
talunya, lidera Barcelona amb un 3,4% 
d’ocupació en aquest àmbit.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha 
afirmat que «en la darrera dècada, 
des de l’Ajuntament de Reus hem im-
pulsat actuacions que han esdevingut 
estratègiques per al posicionament 
de la ciutat en l’àmbit tecnològic. I ho 
continuem fent. Actuacions amb les 
quals hem aconseguit els objectius 
marcats: captar el talent i la inversió 
de la iniciativa privada per fer de Reus 
un referent tecnològic tant a nivell na-
cional com internacional».

La regidora d’Economia, Coneixement 
i Habitatge i consellera delegada de 
REDESSA, Teresa Pallarès, ha explicat 
que «també les dades d’ocupació en el 
sector TIC de REDESSA posen de mani-
fest aquest increment en la contractació 

de personal qualificat vinculat a les TIC. 
Així, la primera empresa tecnològica 
instal·lada en un centre d’empreses de 
REDESSA va ser T-Systems, l’any 2009, 
amb uns noranta treballadors. Actual-
ment, aquesta xifra arriba a gairebé uns 
650 professionals dels 1.300 que treba-
llen cada dia a REDESSA, és a dir, gaire-
bé la meitat.»

Per potenciar aquest posicionament de 
Reus en l’àmbit de les noves tecnolo-
gies, s’han impulsat diversos serveis es-
pecialment vinculats a la creació d’star-
tups. L’últim ha estat la Incubadora TIC, 
amb seu a REDESSA Tecno. Aquest pro-
grama de creació i acceleració de pro-
jectes tecnològics ha facilitat la creació 
d’11 startups en la primera edició i pre-
para ja les mentories personalitzades 
per aproximadament una desena més 
de projectes. També tenim l’Innolab, el 
laboratori d’innovació per a pimes de la 
ciutat, està treballant projectes vinculats 
a la digitalització.

Altres actuacions realitzades són les bo-
nificacions específiques per a startups 
de base tecnològica que es vulguin ins-
tal·lar a REDESSA Tecno i REDESSA Ce-
pid, amb descomptes de fins al 50% en 
el primer any; i el servei de softlanding, 
a través del qual es fa acompanyant en 
els tràmits administratius, el contacte 
amb proveïdors i l’assessorament en la 
gestió d’espais, entre d’altres, a les em-
preses interessades a instal·lar-se a la 
nostra ciutat.

El Hub FoodTech & Nutrition 
com a cataliltzador de les no-
ves estratègies TIC
L’estratègia de futur passa per aug-
mentar el catàleg de serveis vinculats 
a les TIC i l’especialització per sectors, 
a través de tecnologies específiques. 
En aquest sentit, fa un parell de me-
sos es va presentar el Hub Foodtech 
& Nutrition, l’aposta d’especialitza-
ció de la ciutat, que vincula la tecno-
logia amb un altre sector que Reus 
també lidera: la indústria alimentària.

Actualment s’estan tancant els pri-
mers projectes i la previsió es pre-
sentar-los a meitats de juny. Els àm-
bits d’actuació giren al voltant de la 
traçabilitat i la sostenibilitat i algunes 
de les tecnologies més demandades 
són la blockchain, la intel·ligència ar-
tificial i el big data.

L’Ajuntament de Reus mantindrà 
l’aposta de concentració d’empreses i 
coneixement al voltant del Tecnoparc, 
després de constatar que les empreses 
del tecnològiques valoren l’emplaça-
ment en zones urbanes, alhora que 
tendeixen a establir-se en municipis on 
ja hi ha altres empreses vinculades a la 
seva activitat. També es fomentarà la 
generació de talent, a través de forma-
ció a mida de les empreses, i l’impuls a 
la transformació digital, la potenciació 
dels perfils tecnològics i la millora de 
competències en ciència i tecnologia.

Reus es posiciona com l’àrea urbana 
amb més ocupació en l’àmbit TIC de 
Catalunya, després de Barcelona

REDACCIÓ
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T-Systems crearà més de 300 nous 
llocs de treball a Reus
La multinacional tecnològica ale-
manya T-Systems ha anunciat 

aquest matí la 
seva aposta per la 

ciutat de Reus amb la creació de 
més de 300 nous llocs de treball 
en els pròxims 2 anys. La previsió 
és, en una primera fase, doblar la 
plantilla actual, passant de 160 a 
320 treballadors durant aquest 
2022, fins a arribar als 500 profes-
sionals, el 2023.

L’anunci l’ha fet aquest matí el vi-
cepresident de Digital Business 
Applications de T-Systms Iberia, 
David Oliva, qui ha destacat que 
«des de que al 2009 vaig impul-
sar la creació del nostre Centre 
de Valor a Reus, fins avui en dia, 
hem confirmat que la ciutat s’ha 
convertit en un pol d’atracció de 
professionals d’alt nivell de tota 
Europa. A més, per a cada profes-
sional d’Europa que ve a Reus, es 
creen nous llocs de treball per als 
joves de la localitat».

L’empresa està instal·lada a REDESSA 
Tecno i REDESSA Viver i va ser la primera 
tecnològica que es va instal·lar als centres 
d’empreses de la ciutat, concretament 
al situat al Camí de Valls, l’any 2009. Pos-
teriorment, l’any 2011, amb la posada en 
marxa del centre d’empreses de REDESSA 
Tecno, va ampliar els espais, ocupant uns 
400 m2 del centre d’empreses del Parc 
Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc. Ac-
tualment, en les dues seus a Reus hi treba-
llen un total de 160 professionals.

La regidora d’Economia, Coneixement 
i Habitatge i consellera delegada de RE-
DESSA, Teresa Pallarès, ha posat en 
valor que «l’aposta de T-Systems per 
continuar creixent a Reus i a REDESSA, 
referma el posicionament de la ciutat 
com a referent en l’àmbit de les noves 
tecnologies a la Catalunya Sud, des d’on 
continuarem treballant per captar i rete-
nir talent al territori».

Pel que fa a l’àmbit d’activitat, els pro-
jectes que T-Systems impulsa des de les 
instal·lacions de REDESSA estan vinculats 

a la salut, l’automoció, les administracions 
públiques i el sector financer. David Oliva, 
ha assenyalat que «Reus s’ha consolidat 
como un centre d’innovació y des de T-Sys-
tems volem continuar donant suport al 
creixement del Clúster TIC que té la seu a la 
ciutat i participant en activitats com el Hub 
Foodtech & Nutrition que s’impulsa amb 
la col·laboració amb la Universitat Rovira 
i Virgili, la Diputació de Tarragona, Eure-
cat, el Clúster TIC i l’Ajuntament de Reus 
a través de REDESSA».

Amb la creació d’aquests nous 
llocs de treball la companyia des-
envoluparà projectes vinculats a 
digitalització i a la incorporació 
d’empreses al cloud; amb actua-
cions per a les principals compan-
yies d’automoció, Institucions pú-
bliques i operadors de transport 
públic d’arreu d’Europa.

Actualment, als centres d’empre-
ses de REDESSA hi ha més de 150 
empreses instal·lades, amb prop 
de 1.400 professionals.

REDACCIÓ



36

I  Q
uí

m
ic

a

Dow Ibérica mejora resultados y 
acelera en su ruta para lograr la 
neutralidad de carbono

Bajo el tema corporativo del 125 
aniversario de Dow, ‘Imagine Bet-

ter’, Dow Chemical 
Ibérica ha dado a 

conocer hoy a la prensa su Informe 
Público referente al año 2021, en el 
que recoge sus principales hitos y 
resultados en España.

Las cifras económicas que marca-
ron el pasado ejercicio de la com-
pañía fueron la inversión en España 
de más de 50 millones de euros en 
2021, superando en un 36% las in-
versiones del año 2020. Asimismo, 
2021 supuso también un año clave 
en resultados financieros para Dow 
a nivel mundial, con récord de ven-
tas; y uno de los mejores ejercicios 
para la multinacional en España, al-
canzando una cifra de negocio de 
1.366 millones de euros, un 43,7% 
más que el período anterior, y una 
exportación más elevada de lo ha-
bitual, que ha llegado hasta el 70%.

Es importante tener en cuenta que 
durante 2021 se ha llevado a cabo 
una parada programada en la Uni-
dad de Hidrocarburos de Dow, que 
comprende las instalaciones del 
Cracker y Octeno, con el objetivo, 
entre otros, de impulsar nuestra 
estrategia de descarbonización y 
economía circular», destaca Igna-
si Cañagueral, director del Com-
plejo Industrial de Dow Tarra-

gona y del Hub de Operaciones 
del Sur de Europa. La parada, que 
ha tenido una duración de 88 días 
y ha involucrado a más de 3.400 
personas, permitirá a Dow redu-
cir sus emisiones de CO2 en un 8% 
gracias a la renovación de todas 
las instalaciones eléctricas y a una 
nueva turbina, entre otras mejoras 
tecnológicas. Durante los 1,8 mi-
llones de horas que se trabajaron 
durante la parada, solo se produjo 
un accidente sin baja. Se llevaron 
a cabo también paradas progra-
madas en la unidad de producción 
de polietileno de baja densidad y 
en la planta de poliglicoles. El cos-
te de la inversión en esta parada 
superó los 100 millones de euros, 
según señaló Cañagueral.

Enfoque hacia la sostenibilidad
Según informo la compañía duran-
te el encuentro con los medios de 
comunicación, durante este año, 
Dow Chemical Ibérica ha focalizado 
sus esfuerzos en la innovación, la 
digitalización y la sostenibilidad, 
alineados con sus Objetivos de 
Sostenibilidad para 2025 y con sus 
nuevos y ambiciosos compromisos 
para hacer frente a los retos deri-
vados del cambio climático: para 
2030, recoger, reutilizar o reciclar 
un millón de toneladas métricas 
de plástico; para 2035, el 100% de 
los productos de Dow destinados a 

aplicaciones de envase y embalaje 
serán reutilizables o reciclables, y 
para 2050, ser una empresa neutra 
en emisiones de CO2.

De esta forma, Dow está desarro-
llando una hoja de ruta que explica 
cómo piensa lograr esa neutrali-
dad de carbono. La primera fase, 
antes de 2025, consiste en hacer 
todo lo posible desde el punto de 
vista de la eficiencia energética, 
para alcanzar la máxima reduc-
ción de emisiones de CO2 a través 
de proyectos que incluyen el uso 
de energía renovable para alimen-
tar las unidades de producción, la 
electrificación de las turbinas por 
motores, así como aumentar la fle-
xibilidad de la materia prima usada 
en los crackers. Para la segunda 
fase, entre 2025 y 2030, es clave 
repensar la forma de alimentar los 
hornos de gas natural del cracker a 
través del uso del hidrógeno cir-
cular a partir del metano residual 
del mismo proceso y de la captura 
y almacenamiento de CO2. Durante 
la tercera fase, más allá de 2030, el 
énfasis estará en la implantación 
de tecnologías que actualmente es-
tán en desarrollo y que le permita a 
la Compañía ser neutro en cuanto a 
emisiones de carbono.

Sin embargo, en su camino hacia la 
neutralidad del carbono, la indus-

REDACCIÓN

Ignasi Cañagueral 
y Jon Bilbao durante la 
presentación de resultados
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tria, y no únicamente la química, ha 
pedido que la legislación catalana 
y estatal contemple el hidróge-
no circular como una tecnología 
válida para avanzar hacia la neu-
tralidad de carbono. Catalunyaa se 
encamina a tener que importar el 
50% de su electricidad en este te-
rreno porque no se están desarro-
llando energías renovables por la 
oposición a construir parques eóli-
cos y parques fotovoltaicos.

El director del complejo industrial de 
DOW Tarragona, Ignasi Cañagueral, 
ha apuntado que actualmente en el 
Estado tan solo se prevén proyectos 
y ayudas para el hidrógeno verde y 
ha defendido que hay otras tecno-
logías «puente» que también son 
válidas para reducir las emisiones 
de CO2 y que ya se están implemen-
tando a otros lugares de Europa. Ca-
ñagueral ha indicado que la compa-
ñía puede aplicarlas a Tarragona en 
el  2030. La empresa reducirá un 8% 
sus emisiones de CO2 gracias a la 

renovación de todas las instalacio-
nes eléctricas y a una nueva turbina 
instalada durante el 2021.

Cañagueral ha indicado que en el 
norte de Europa hay «una serie de 
tecnologías que no se están consi-
derando al horizonte español y cata-
lán», como por ejemplo el hidrógeno 
circular, que se consigue reforman-
do el metano que la misma DOW 
genera con el funcionamiento de su 
‘cracker’ (antorcha). «El proceso ge-
nera CO2 que tienes que capturar», 
ha detallado. En cambio, el hidróge-
no verde se produce a partir de agua 
y energía renovable. «La legislación 
no contempla jefe otro hidrógeno 
que no sea el verde», ha lamentado. 
De hecho, la división holandesa de 
la empresa química pondrá en mar-
cha un ‘cracker’ de estas caracterís-
ticas en los próximos años. Desde la 
química creen que, si los cambios le-
gislativos llegan, el 2030 también lo 
podrían tener a punto a Tarragona. 
«Tenemos ocho años para hacer un 

gran cambio estructural. Tenemos 
tiempo pero no podemos perder», 
ha indicado.

«En Dow siempre nos pregunta-
mos qué podemos hacer mejor y 
cómo podemos hacerlo. Gracias a 
la resiliencia, colaboración, creati-
vidad e innovación aportadas por 
nuestros equipos, hemos salido 
fortalecidos en un contexto de in-
certidumbre y bajo la presión del 
COVID-19. Nuestras unidades de 
producción han operado de forma 
fiable y se han adaptado a las va-
riaciones de la demanda de nues-
tros productos en el mercado», 
destaca Jon Bilbao, director gene-
ral de Dow para España y Portu-
gal. «Dow seguirá apostando por 
España y Tarragona y por el sector 
industrial de una manera sólida, 
como hasta ahora. Nuestros va-
lores – integridad, respeto por las 
personas y protección del planeta 
– son la brújula que guía nuestras 
actuaciones», añade Jon Bilbao.

Repsol invertirà 35M en una nova 
planta al Morell

Repsol construirà al seu Com-
plex Industrial de Tarragona 

una nova planta 
per a la fabricació 

de polietilè reticulable (XLPE), 
un polímer utilitzat a l ’aïllament 
de cables, situat entre el con-
ductor i les capes protectores 
exteriors, que s’utilitza per a la 
fabricació de cables d’alta i molt 
alta tensió.

La companyia invertirà més de 
35 milions d’euros en la seva 
construcció, tindrà una capaci-
tat anual de 27.000 tones anuals 
i la seva posada en marxa està 
prevista per a mitjans de 2024. 
La nova planta comptarà amb 
la tecnologia LSHC (acrònim de 
Linear Short Hyperclean), que 
proporcionarà un producte amb 
unes propietats molt compe-

titives i situarà Repsol entre els 
principals productors de polietilè 
per a cables.

Després de la posada en mar-
xa de la planta el juny de 2024, 
Repsol subministrarà polietilè 
reticulable (XLPE) a les instal·la-
cions de fabricació de cables 
d’última generació a qualsevol 
part del món per garantir els 
més alts estàndards internacio-
nals als cables produïts.

L’augment de les fonts d’energies 
renovables implicarà un incre-
ment de la demanda de cables 
per al transport d’energia des del 
seu lloc de generació, als punts 
de transformació i consum. 

Per al transport d’aquesta ener-
gia actualment es fa servir el 
transport aeri, però en molts 
casos és preferible enterrar 
aquests cables per evitar-ne 
l ’impacte visual, i en aquests 
casos cal que el cable estigui 
aïllat. Un dels aïllants que es 
requereixen és el polietilè reti-
culable (XLPE) que fabricarà la 
nova planta situada al Complex 
Industrial de Tarragona.

REDACCIÓ
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La AEQT pone en marcha una bolsa de tra-
bajo online que aglutina las ofertas de tra-
bajo del sector petroquímico de Tarragona

La AEQT  ha puesto en marcha 
este mes de mayo una nueva 

bolsa de traba-
jo online  para 

aglut inar  y  dar  a  conocer las 
ofertas laborales disponibles 
en e l  sector petroquímico 
de Tarragona .

La  bo lsa ,  que  se  puede  en-
contrar  en  la  d i recc ión  web 
t reba l l . aeqton l ine .com,  per -
mi te  consu l tar ,  en  un  mis -
mo espac io  un i f i cado ,  to -
das  las  o fer tas  labora les 
que  las  empresas  asoc iadas 
a  l a  AEQT  tengan  en  cada 
momento  v igentes  para  sus 
ins ta lac iones  de  la  demarca -
c ión  de  Tarragona .

Para  acceder  a  la  bo lsa  tam-
bién se  ha  incorporado un 
enlace  d i recto  desde la  pá-
g ina  in ic ia l  de  la  web de  la 
AEQT (www.aeqtonl ine .com) .

2021-2023 ,  dentro  de  la  l í -
nea  estratég ica  referente  a 
“ Impulsar  e l  desarro l lo ,  cap-
tac ión y  retenc ión de  ta len-
to” .  Desde la  puesta  en mar-
cha de l  p lan  e l  pasado año, 
la  Comis ión Soc io labora l  de 
la  asoc iac ión ha  estado t ra -
ba jando,  entre  otros ,  en  esta 
acc ión ,  que f ina lmente  este 
mes de  mayo ha  v is to  la  luz .

A  part i r  de  ahora ,  e l  Camp 
de Tarragona d ispone de  una 
p lataforma donde se  podrán 
encontrar  y  consul tar  de  for -
ma uni f i cada todas  las  opor-
tunidades  labora les  de  un 
sector  con e l  potenc ia l  de l 
petroquímico ,  que genera  en 
e l  terr i tor io  un tota l  de  cerca 
de  5 .500 puestos  de  t rabajo 
d i rectos  y  de  ca l idad,  con un 
porcenta je  de  contratac ión 
indef in ida  de l  94%.

Nuevo apartado dedica-
do a formación y cursos
En la misma línea de fomentar 
el talento del territorio, y de 
impulsar la mejora continua, el 
Plan Estratégico también hace 
incidencia en la formación como 
herramienta fundamental. El 
sector petroquímico siempre ha 
sido referente por su apuesta 
por la formación (es líder en in-
versión en este ámbito), y den-
tro de este compromiso, la AEQT 
también ha puesto en marcha 
este 2022 un nuevo apartado es-
pecífico, en su página web, de-
dicado a publicitar y aglutinar 
la oferta formativa disponible 
para el personal de sus em-
presas asociadas. Todos estos 
cursos y formaciones se pueden 
encontrar en el enlace https://
www.aeqtonline.com/es/forma-
cio/propers-cursos/.

La bolsa permite con-
sultar, en un mismo 
espacio unificado, 
todas las ofertas la-
borales que las em-
presas asociadas a la 
AEQT tengan vigentes 
en cada momento

REDACCIÓN

Cada compañía  puede publ i -
car ,  respecto  a  cada una de 
las  ofer tas ,  e l  t í tu lo  y  una 
descr ipc ión ,  la  ub icac ión de l 
puesto  de  t rabajo ,  as í  como 
los  requis i tos  y  otra  informa-
c ión complementar ia .  Cada 
oferta  publ icada inc luye 
también e l  en lace  para  que 
cua lquier  interesado pueda 
presentar  su  candidatura .

La  puesta  en  marcha  de  una 
bo lsa  de  t raba jo  con junta  de 
todo e l  sec tor  es  una  de  las 
acc iones  que  contemplaba 
e l  Plan Estratégico  AEQT 
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Josep Pallarès, nou rector de la 
URV: “Obrim la mà a totes i tots”
Josep Pallarès serà el rector de la Uni-
versitat Rovira i Virgili els propers qua-

tre anys després que la 
majoria de la comunitat 

universitària li hagi atorgat el seu su-
port. Pallarès ha obtingut el 57,7% dels 
vots ponderats i María José Figueras, 
el 42,23%, en una segona volta que ha 
registrat una participació del 25,76%. 
D’aquesta manera, Pallarès pren el 
relleu de Figueras, que no renova un 
segon mandat.

Pallarès és catedràtic de Tecnologia 
Electrònica. La seva línia de recerca 
principal és la investigació en cèl·lu-
les solars orgàniques i polimèriques. 
És autor de més de 100 publicacions 
en revistes internacionals indexa-
des i ha estat investigador principal 
en projectes competitius de la Unió 
Europea i nacionals. Va ser director 
general d’Universitats i director ge-

neral de Planificació d’Universitats 
i Recerca de la Generalitat de Ca-
talunya entre els anys 2016 i 2019, 
després d’haver estat vicerector de 
Transferència i Innovació (2006-08), 
vicerector de Política Acadèmica i del 
Personal Docent i Investigador (2014-
16) i vicerector de Personal Docent i 
Investigador (2008-14).

En el seu discurs, Pallarès ha agraït 
“la implicació de Mercè Gisbert i 
María José Figueras per discutir de 
forma serena el futur dels propers 
anys” i ha afegit que “la mà és ober-
ta a totes i tots per fer de la URV la 
millor universitat”.

Ha agraït especialment el suport de 
l’equip que integrarà en les properes 
setmanes els vicerectorats i ha indicat 
que “l’únic que us podem prometre 
és treballar i implementar les accions 

que vam dir que faríem durant els 100 
primers dies i les previstes per als pro-
pers 4 anys. 

El nou rector ha fet una valoració po-
sitiva del nivell de participació “com-
parable a la majoria d’universitats 
catalanes que han fet votacions elec-
tròniques -ha recordat-. La participa-
ció del PDI permanent i del PAS ha 
estat molt elevada; la d’altre PDI, molt 
rellevant, i la dels estudiants, del 17%, 
és la segona participació més alta del 
sistema universitari català”.

A preguntes dels periodistes, ha asse-
gurat la continuïtat de projectes com 
ara el de la Vall de l’Hidrogen Verd, 
“perquè és un projecte de país, i treba-
llarem en allò que necessita la societat 
i allò que sigui rellevant per al teixit in-
dustrial, social i cultural, en què la Uni-
versitat pugui fer de tractor”.

Josep Pallarès junt amb bona part del professorat que integra la candidatura. D'esquerra a dreta, Xavier Farré, José Antonio Moreno, Mont-
serrat Pinent, Juan Antonio Duro, Carmen Gómez Buendia, María Jiménez, Iolanda Tortajada, Sílvia De la Flor, Jordi Diloli, Marina Galià, Josep 
Font, María Ercilia García, Josep Maria Poblet i Urbano Lorenzo.

REDACCIÓ
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L’impuls d’una estratègia d’econo-
mia circular permet incrementar el 
retorn social i econòmic del turisme

La hibridació de tecnologies entre 
sectors, la formació dels treballa-

dors, la sensibilit-
zació dels usuaris, 

així com el desenvolupament d’ex-
periències circulars centrades en 
el turista “permetran generar un 
elevat retorn social i econòmic”, 
ha assenyalat avui el director de 
la Unitat de Residus, Energia 
i Impacte Ambiental de l’Àrea 
de Sostenibilitat d’Eurecat, Fre-
deric Clarens, en el decurs d’una 
jornada tècnica centrada en la cir-
cularitat en el turisme organitzada 
pel centre tecnològic Eurecat i el 
Patronat de Turisme de la Diputa-
ció de Tarragona.

Segons Clarens, “per millorar la 
resiliència del turisme cal imple-
mentar la simbiosi amb els sec-
tors industrials agroalimentari, 
energètic, aigua, residus, cons-
trucció i mobilitat”.

Per al director de Consultoria 
Tecnològica d’Eurecat, Roger 
Font, “ser capaços de desen-
volupar nous models de negoci 
circulars és clau pel futur del 
sector” i per això és important 
acompanyar-lo en incloure la cir-
cularitat en la seva estratègia de 

negoci. “Hem de ser conscients 
que cada vegada més la societat 
es preocupa per l’impacte me-
diambiental de la seva activitat 
i ara mateix ja és un valor dife-
rencial per a les empreses turís-
tiques”, ha remarcat.

Per la seva part, la vicepresi-
denta del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, 
Camí Mendoza, ha destacat a 
la jornada l’aposta per la sos-
tenibilitat de les marques de la 
Costa Daurada i les Terres de 
l’Ebre en aquesta darrera dèca-
da. Aquesta, ha dit, “s’ha traduït 
en assoliments com la designa-
ció de les Terres de l’Ebre com a 
una de les millors destinacions 
sostenibles del món de manera 
ininterrompuda des de 2016, o 
el treball conjunt a través de la 
Carta Europea del Turisme Sos-
tenible amb la qual el Parc Na-
tural de la Serra de Montsant ha 
estat acreditat”. Per a Mendo-
za, la incorporació dels agents 
socials i econòmics locals, jun-
tament amb el respecte pels 
entorns i la identitat de les co-
munitats residents “són factors 
clau per a un turisme sostenible 
a les nostres destinacions”.

La jornada ha comptat amb una 
conferència inspiradora, una tau-
la de debat i una taula amb ex-
periències de l’àmbit turístic, en 
les que s’han analitzat les opor-
tunitats i els reptes que suposa la 
transició cap a l’economia circu-
lar i quins aspectes clau cal con-
siderar. A més, s’han compartit 
iniciatives del sector turístic per 
part d’experts en gestió de desti-
nacions i sostenibilitat, adminis-
tracions i empreses  del sector de 
càmping, hoteler i del lleure, tant 
de Catalunya com de la Comunitat 
Valenciana o les Balears.

Entre les experiències presenta-
des, hi ha la de PortAventura 
World que “ha apostat des del seu 
origen per un model de gestió res-
ponsable i sostenible” i que, com 
ha explicat la directora de Ser-
veis Centrals i Sostenibilitat de 
PortAventura World, Choni Fer-
nández, “a nivell mediambiental 
és el primer ressort carbó neutre 
d’Europa, promou l’estalvi i reu-
tilització d’aigua, valoritza el 97% 
dels residus que genera i elimina 
o substitueix el 93 per cent dels 
plàstics d’un sol ús utilitzats en 
els restaurants”. Per a Fernández, 
“el compromís de frenar el canvi 

REDACCIÓ
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climàtic ha de guiar la presa de 
decisions de les empreses”.

Així mateix, a la conferència principal, 
la professora titular del Departament 
d’Economia Aplicada i directora del 
Laboratori Interdisciplinari d’Econo-
mia Circular i Turisme de la Universi-
tat de les Illes Balears, Marta Jacob, ha 
assegurat que “les empreses i les des-
tinacions turístiques poden aprofitar 
moltes iniciatives d’economia circular 
per reduir el consum de recursos na-
turals, la generació de residus orgà-
nics i plàstics i les emissions de CO2, i 
reutilitzar, reciclar i recuperar produc-
tes, serveis, residus, materials, aigua 

i energia, però també per aconseguir 
una major rendibilitat i augmentar els 
ingressos en la prestació de serveis”.

La jornada ‘Economia circular i turis-
me: un nou full de ruta?’ s’ha celebrat 
a l’Auditori Diputació de Tarragona, di-
rigida a les empreses i organitzacions 
turístiques de la Costa Daurada i les 
Terres de l’Ebre.

Taller de turisme 
d’aplicació pràctica.
Per aprofundir de forma pràctica en 
l’aplicació de l’economia circular per 
part de les empreses i organitzacions 

turístiques, el dia 16 de juny a les Te-
rres de l’Ebre a Tortosa i el 17 de juny 
a la Costa Daurada a Cambrils, es va 
celebrar  el Taller de Turisme del LA-
BIIT ‘L’impuls de l’economia circular a 
l’activitat turística. Com implementar 
un full de ruta?’.

Impartit per l’impulsor i dinamitzador de 
la plataforma eAgora i cofundador d’Iti-
nere Circular, Jofre Tessier, es van donar 
les directrius de com realitzar una diagno-
si de l’organització i pautes per plantejar 
un full de ruta circular que contribueixi a 
un turisme més sostenible i regeneratiu 
alineat amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS).

Joan Calvet: “El sector turístic estarà molt 
satisfet si s’aconsegueixen xifres similars a 
les de 2017 o 2018”
Segons molts indicadors es presen-
ta una molt bona temporada turís-
tica  a la Costa Daurada. No s’arri-
barà  a les xifres del 2019?
No ho creiem, s’ha de tenir en comp-
te que el 2019 tots els mercats, tant 
nacional com internacionals estaven 
totalment operatius. Aquest any, 
cal tenir present que el mercat rus i 
ucraïnès que tenien un pes específic 
no vindran. Sabent que 2019 va ser un 
any excepcional que millorava els pre-
cedents, crec que el sector turístic es-
tarà molt satisfet si s’aconsegueixen 
xifres similars a les de 2017 o 2018.

Fins a quin punt és perjudicial 
l’avançament del calendari escolar?
Bé, és una setmana que tradicional-
ment era molt bona, en la que el clima 
encara és magnífic. Personalment, 
sempre he considerat el mes de se-
tembre com un dels millors períodes 
per gaudir de la Costa Daurada, que 
ens retallin una de les millors setma-
nes abans de l’inici escolar no benefi-
cia gens a la desestacionalització que 
tant busquem.

En tot cas, algunes plataformes 
de reserves turístiques, especia-
litzades en apartaments, han fet 
revifar la demanda.
Diguem que l’han revitalitzat des-
prés de l’aturada, però aquesta és 
una tendència que ja ve d’anys en-
rere quan aquestes plataformes van 
aconseguir que disminuís la touro-
peració tradicional, el mercat opera-
tiu és molt canviant.

L’intrusisme és un dels grans 
mals del sector. Que li dema-
na a l’Administració per minvar 
aquesta situació?
És la nostra eterna lluita. Dema-
nar? Que facin bé la seva feina i de-
diquin els recursos i mitjans ade-
quats per eliminar la competència 
deslleial i l’intrusisme. No li veig 
una altra solució perquè totes les 
associacions ja col·laborem amb 
l’administració i denunciem els ca-
sos que coneixem.

A la Costa Daurada i Terres de 
l’Ebre podem parlar d’una oferta 
d’apartaments turístics superior 
a les 10.000 unitats. L’oferta va 
paral·lela  a la demanda?
És una pregunta molt complexa de 
contestar. Un dels grans problemes 
del turisme de litoral és l’estaciona-
litat. La demanda pot ser molt supe-
rior a l’oferta en temporades altes 
i l’oferta és clarament molt menor 
en la temporada baixa, precisament 
per la falta de demanda.

Joan Calvet
President de l’Associació d’Apartaments 
Turístics Costa Daurada i Terres de l’Ebre
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eAgora és un projecte que neix de la mà de quatre per-
sones que arriben de disciplines molt diferents amb l’ob-

jectiu de crear una xarxa social gamificada per con-
nectar l’administració pública amb la ciutadania i que 
permet multiplicar i accelerar el procés de transició cap a 
l’Agenda 2030. Des d’eAgora, en paraules d’un dels seus 
fundadors, Martín Garrido, “volen ajudar a les administra-
cions locals a afrontar un moment de transformació polí-
tica i econòmica recordant l’àgora atenesa, on va néixer 
la democràcia fa 2.500 anys i era l’espai on es convocava 
la ciutadania.”

“Es tracta de posar una capa digital per 
assolir els reptes que tenen actualment 
els municipis, implicant a la ciutadania en 
l ’Agenda 2030 i buscant la interacció amb 
el seu teixit social, associatiu i comercial. 
Volem que el procés de digitalització sigui 
més sostenible. Amb aquest objectiu hem 
creat una super-app, que és una eina amb 
diferents solucions, que connecta les ad-
ministracions i les permet poder conver-
tir-se en smart cities. També estem creant 
una xarxa de municipis a través de la nos-
tra aplicació i, d’aquesta manera, uns po-
den aprendre dels altres”, explica Martín 
Garrido, un dels seus fundadors.

Els quatre fundadors tenen uns perfils pro-
fessionals diferents que es complementen 
a l’hora de desenvolupar el projecte. Martín 
Garrido, uruguaià que porta 18 anys vivint 
a Tarragona, procedeix del món de la comu-
nicació i ha treballat en l’administració local 
i en empreses, mentre que la Maria Martí-
nez és una enginyera tarragonina i està es-
pecialitzada en sostenibilitat, sobretot en 
l’administració pública. Per la seva banda 
Julià Navarrete, reusenc, és programador i 
Víctor Barcelón, de l’Hospitalet de l’Infant, 
que s’ha quedat en un segon pla en el pro-
jecte i no està en el dia a dia, és enginyer, 
especialista en gamificació.

Per J. S.
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Actualment, l’empresa compta amb 7 treballadors 
però la previsió es dobla la plantilla durant el 2022.
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eAgora

Any de constitució: 
2021

Sector: 
Indústria 4.0

Número de treballadors: 
7

Facturació al 2021: 
47.000 euros

El projecte d ’eAgora va néixer 
durant els primers mesos de 
pandèmia a causa de la Co-
vid-19 a par tir de coneixences 
prèvies i retrobaments. Els 
integrants de l ’equip es van 
posar a treballar amb l ’objec-
tiu de crear un algoritme de 
transformació social. Aquesta 
va ser la feina de Navarrete. 
Mentre, altres membres de 
l ’equip es van posar en con-
tacte amb Ajuntaments per 
detectar les necessitats que 
tenien i poder avaluar els cos-
tos i el preu del producte.

L’abril de l ’any passat van en-
trar en el mercat i ho van fer 
amb els Ajuntaments de Breda 
i Avinyó com a primers clients. 
Després va entrar Cadaqués i 
amb Mollerussa ja van enfron-
tar-se a una capital de comarca 
amb gairebé 15.000 habitants. 
El municipi més gran que tenen 
és el Vendrell, que frega els 
40.000 habitants. Actualment 
ja treballen 25 Ajuntaments 
diferents de Catalunya i també 
Balears. A les Illes, Pollença és 
el primer municipi que s ’ha in-
corporat a la seva car tera de 
clients. Actualment estan en 
converses amb Ajuntaments 
del País Valencià, Múrcia, Ma-
drid i Castella.

Adaptació i  modulització
A mesura que han anat en-
trant més c l ients ,  han v is t 
que la solució tecnològica 
que proposen s ’ha adaptar a 
les necessi tats de cada A jun-

tament i ,  per això,  l ’han anat 
moduli t zant .  “ Un A juntament 
pot necessi tar només fer un 
procés par t ic ipat iu per a la 
votació d ’una pressupostos o 
t icket ing per la Fes ta Major. 
A l tres buscaran una solució 
més integral .  Nosal tres ens 
adaptem a qualsevol  A junta -
ment ”,  des taca Garr ido.  “ Els 
munic ipis cada cop tenen més 
ser veis basats en la tecnolo -
g ia però si  volen ser c iutats 
intel · l igents han d ’aconseguir 
que arr ibin a la c iutadania. 
Nosal tres ajuden en aquest 
procés ”,  af irma Garr ido.

El  novembre passat ,  eA gora 
va ser un dels tres guanya-
dors del programa d ’accele -
ració empresar ial  Tarragona 
Open Future, organit zat per 
Tarragona Impulsa amb la 
col· laboració de Telefóni -
ca,  que busca projec tes que 
compor t in una mil lora per a 
la societat ,  que t inguin 
un retorn social , 
que siguin inno-
vadors ,  supo-
sin un avanç 
t e c n o l ò g i c , 

i  a més que siguin v iables.  A 
més dels 3.000 euros del pre -
mi,  tenen tres anys d ’assesso-
rament per a la consolidació 
del negoci amb exper ts de di -
ferents àmbits .  “Es tem reben 
formació de professionals 
molt top i  ens estan fet un se -
guiment ”,  assenyala Garr ido. 
També han estat una de les 
empreses que han rebut un 
reconeixement en els Premis 
Emprèn 2021, que convoca la 
Diputació de Tarragona.

eAgora va fer una primera 
ronda de f inançament que va 
anar molt bé i ara estan pre-
parant una segona. Actual-
ment, l ’empresa compta amb 
7 treballadors però la previsió 
es doblar la plantilla durant el 
2022 i superar els 150.000 eu-
ros de facturació.
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All Skinwear és una marca de moda 100% inclusiva que vol trencar els 
clixés i estereotips de gènere. Darrera les l’empresa estan una vendre-
llenca i una barcelonina, Mireia Palomeque i la Maria Cabré, que es 

van conèixer treballant a l’start-up de moda Zatro. La prime-
ra estava al departament de disseny gràfic i la segona al de produc-
te. Després, van emprendre camins professionals diferents, però van 
mantenir el contacte i, durant el confinament a causa de la Covid-19, 
van començar a desenvolupar la seva idea de negoci. “La idea sorgeix 
d’un projecte acadèmic meu que s’havia quedat pendent de desen-
volupar-la i trobar el millor equip per fer-ho. Amb el confinament, vam 
parlar de fer-lo realitat i vam començar a treballar els valors i quina 
forma tindria aquest projecte”, explica Palomeque.

“El projecte pretén donar suport a un moviment 
que cada cop és més gran i visible i ser un alta-
veu d’unes problemàtiques i unes minoritats 
que poc a poc anirem normalitzant i aconsegui-
rem que hi hagi més igualtat social en aquest 
sentit”, apunta Cabré. A principis de 2021 van 
començar a desenvolupar les col·leccions i el 
setembre passat van rebre la primera col·lecció 
de All Skinwear, amb la filosofia d’estar destina-
da “a tots els cossos i tots els gèneres, desafiant 
les normes de gènere adaptant els seus patrons 
a les diverses identitats.” També cuiden molt la 
comoditat i els detalls.  A l’hora d’elaborar les 
seves col·leccions, aposten per matèries prime-

res i producció estatals per potenciar la indús-
tria tèxtil local i aconseguir treballar d’una forma 
eficient i molt ràpida i, al mateix temps, reduir 
l’empremta de carboni. Els seus canals de venda 
són tres: venda física en botigues, venda on-line 
a través de la seva web www.allskinwear.com i 
les pop-up stores.

Des de llavors, ja han realitzat les primeres ven-
des. A Barcelona es troben els seus productes 
en botigues físiques i on-line estan aconseguint 
molt bons resultats a Berlin i Helsinki. “Preveiem 
que aquestes serien ciutats clau per a nosaltres. 
Quan vam començar a fer publicitat on-line ens 

D’esquerra a dreta, les dues fundadores d’All Skinwear, Mireia Palomeque i Maria Cabré.

Per J. S.
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plicar el projecte i fer-lo entendre bé 
a tothom.” De vegades s’enfoca que 
és un projecte destinat únicament a 
persones no binàries o trans i no. All 
Skinwear és un projecte per a tothom 
i per intentar canviar la societat”, afir-
ma. Un altre problema el tenen amb 
la publicitat on-line, ja que el nivell 
d’imatges que fan servir, amb roba in-
terior i cossos, és un handicap impor-
tant a causa de les normes de xarxes 
socials com Facebook.

All Skinewear

Any de constitució: 
2021

Sector: 
moda

Número de treballadors: 
2

Facturació al 2021: 
10.000 euros (previsió 2022: 

400.000 euros)

vam centrar en les ciutats europees 
més importants, però les principals 
vendes ens van arribar de Helsin-
ki i Berlin i vam decidir centrar-nos 
en aquestes ciutats, ja que està clar 
que funcionen”, assenyala Palome-
que, que afegeix que preveuen du-
rant aquest any estar físicament a en 
aquestes dues capitals europees, ja 
sigui en botigues on es pugui trobar 
el seu producte o fent alguna pop-up 
store: “Hem de mirar quina estratè-
gia és millor i això ho anem validant 
amb la prova-error, amb l’objectiu 
de tenir la primera botiga física a 
Barcelona el 2023.” Actualment te-
nen una peita oficina a Coma-ruga 
(El Vendrell) que els serveix de ma-
gatzem i de showroom, però no hi 
fan venda al públic.

“El nostre públic a les grans ciutats 
europees i mundials té entre 25 i 35 
anys, els interessa l’art, la cultura i 
les xarxes socials. A més a més té 
aquest empoderament i té estima 
personal pel seu cos i per canviar la 
societat”, assenyala Cabré, que des-
taca que “la principal dificultat és ex-

Palomeque apunta el  finançament 
com un altre obstacle que han tro-
bat. “Estem fen una gran tasca de re-
cerca de finançament. Els inversors i 
bussiness angels ens demanen unes 
mètriques i les hem d’aconseguir mi-
tjançant finançament que no tenim. 
És una roda. Hem de trobar l’inver-
sor perfecte que cregui en la idea, 
que entengui el projecte, entengui 
que necessitem una inversió per arri-
bar a aquestes mètriques. Esperem 

trobar-lo aviat”, afirma. Per això 
assisteixen a fòrums d’inversió i al 
primer que van anar van trobar un 
inversor. Ara ens en cal un altre de 
més important.

Han aconseguit que revistes impor-
tants de moda com Vogue o Vein 
parlin de la seva marca i ho consi-
deren un pas important. L’objectiu 
d’All Skinwear aquest 2022 és arri-
bar als 400.000 euros de factura-
ció i el 2023 situar-se en 1.000.000 
euros. Per això ara estan cercant un 
inversor que aporti 200.000 euros 
que els invertirien bàsicament en 
publicitat per internet.
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Proteger y gestio-
nar la tesorería, 
factor clave ante 
la incertidumbre

EL actual contexto, con una 
inflación desbocada y los 
costes de las materias pri-
mas y la energía al alza —
con Ucrania y el Covid sobre-
volando como una espada 
de Damocles—, supone una 
exigente prueba para la sa-
lud financiera de las empre-
sas. Más que nunca, la ges-
tión eficaz de la tesorería y 
del circulante, sin riesgo de 
asfixias en la liquidez, se ha 
convertido en un aspecto 
crucial para la supervivencia 
y la planificación estratégica 
de cada negocio.
 
Si se añade la retirada del pa-
raguas estatal sobre el sector 
productivo, más el anunciado 
final de la moratoria de la Ley 
Concursal y de las carencias 
de los créditos ICO, junto a la 
expectativa, -ya casi una cer-
teza-, de un alza de los tipos 
de interés, resulta inevitable 
anticipar un incremento de la 
morosidad empresarial y del 
riesgo de impago. Además, 
las subidas en la estructura 
de costes de las empresas si-
guen causando estragos: se 
calcula que más de la mitad 
de las pymes padecen dificul-
tades para asumir sus gastos 
en suministros, personal e 
impuestos. Más de la mitad 
(55,84%) han visto reducidos 
sus márgenes, y el 15% admi-
te problemas de viabilidad.

En este contexto, todos los 
expertos vaticinan un au-
mento de las insolvencias en 
los próximos dos años, con 

la UE y los países del Este espe-
cialmente expuestos. De hecho, 
la banca nacional e internacional 
continúa ampliando sus dotacio-
nes por este concepto. Incluso 
el proyecto de Ley de Creación 
y Crecimiento Empresarial del 
Gobierno barrunta la tormen-
ta y, en aras de beneficiar a las 
pymes, anuncia una ‘lista negra’ 
anual de empresas que hayan in-
cumplido con los plazos legales 
de pago a proveedores.
 
Por otra parte, el mercado pide 
más subidas de tipos al BCE, y 
por primera vez anticipa dos 

nuevas subidas de 25 pun-
tos básicos en el comienzo 
de 2023, que se sumarían a 
las cuatro que ya descuen-
tan los inversores este año. 
Si se cumplen los pronósti-
cos, dentro de doce meses 
los tipos se encontrarán en 
el 1%,. Así las cosas, el frágil 
equilibrio económico de la 
pequeña y mediana empre-
sa va a necesitar más que 
nunca garantías de liqui-
dez. A este respecto, la ban-
ca tradicional reconoce que 
no va a poder cubrir toda la 
demanda de las pymes, ya 
que están obligados a ser 
prudentes en el riesgo por 
motivos regulatorios, e ins-
tan a las compañías a diver-
sif icar y abrirse a fórmulas 
de financiación alternativa.
 
A modo de resumen, la ad-
versa coyuntura económica 
invita a fortalecer el mús-
culo financiero a través de 
una estrategia bien diver-
sif icada para garantizar 
el f lujo de tesorería, y a la 
vez, a proteger al máximo 
la cuenta de explotación 
ante un mayor riesgo de 
insolvencias e impagos. 
Nuestra recomendación, 
como siempre, se encamina 
a prevenir sustos mediante 
soluciones avanzadas de 
cobertura que, además de 
generar tranquilidad, per-
miten buscar alternativas 
ante clientes en dificulta-
des, exportar a países com-
plejos, o incluso penetrar 
en nuevos nichos.

David Giménez
Director de Credit Broker Protego
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La clau: 
Fixem objectius 
i fem seguiment!

ELS assessors financers tenim 
una feina que barreja les cièn-
cies socials i les matemàtiques. 
Hem de saber de xifres, però 
també hem de saber escoltar, 
i traduir a objectius financers 
aquells desitjos i metes vitals 
dels nostres clients.

És important fixar objectius 
concrets i, un cop clars, s'ha de 
fer un seguiment periòdic, per 
tal de valorar el grau d'acom-
pliment i introduir les modifica-
cions necessàries.

Si els articles escrits a Tarra-
gona Empresarial dels darrers 
divuit mesos fossin objectius, 
avui tocaria fer un seguiment 
del grau d'acompliment.

Març 2021: Koronavirus 
escrit amb K (escrit el 
02/02/2021)
En aquell article parlàvem com 
la pandèmia havia afectat de 
manera diferent als diversos 
sectors econòmics. Uns s'havien 
revaloritzat moltíssim (Tecnolo-
gia i Creixement), mentre d'altres 
més tradicionals s'havien quedat 
clarament endarrere (matèries 
primeres, energètic i financer).

Aquesta gran diferència havia 
creat un desequilibri que crèiem 
que el temps racionalitzaria. 
Fem seguiment, des del dia que 
es va escriure l'article fins avui 
(24/05/22):

Índex tecnològic (Nasdaq): -11,19%
Matèries Primeres (GSG): +83%
Energètic (IXC): +78,66%
Financer (IXG): +5,84%

Juliol 2021: Sell in May and go 
away (escrit el 14/05/21)
Històricament hi ha sis mesos a 
l'any amb forta rendibilitat i menor 
volatilitat, del novembre a l'abril, i 
sis mesos amb molta volatilitat i 
poca tendència.

L'any 2021 va ser molt alcista, van 
pujar tots els índexs, però excep-
tuant el Nasdaq, les pujades més 
sòlides i amb menys volatilitat es 
van tornar a produir en els mesos 
que fa més fred.

La calor acostuma a donar molt bo-
nes oportunitats de compra, l'any 
passat durant el mes de setembre 
el mercat va corregir donant entra-
des excel·lents.

Novembre 2021: De les tu-
lipes als Bitcoins (escrit el 
03/11/2021)
En aquest article parlàvem de 
les probables bombolles de 
preus que estaven vivint les 
cripto-monedes i les comparà-
vem amb la primera gran bom-
bolla de preus de les tulipes vis-
cuda del 1634 al 1637.

És difícil invertir en un bé, quan 
es desconeix el que val. Per tant, 
si és car o barat. Del novembre 
fins ara, el Bitcoin ha caigut més 
d'un 30% i ha col·lapsat varies 
cripto-monedes.

Març 2022: On ha anat el euro 
que falta (escrit el 7/02/2022)
Tot jugant amb operacions 
matemàtiques veiem com ens 
desapareixen els diners. La 
principal culpable que ens fa 
perdre poder adquisitiu és la 
inflació, i aquesta se situava a 
finals de gener per sobre del 
7% interanual.

Encara no s'havia produït la 
invasió d'Ucraïna per part 
de Rússia.

Actualment, la inflació conti-
nua desfrenada, per sobre del 
8% i per ara no sembla que 
s'hagi de moderar.

La feina de l'assessor financer 
no tracta d'esbrinar el futur. 
Hem d'observar, escoltar i apli-
car els coneixements apresos i 
l'experiència del llarg dels anys.

Això ens ajuda a fixar objectius 
i anar-los assolint.

Gerard Domínguez
Director de RPL Invest
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Llibre recomanat

‘El Proyecto Escipión’, 
un thriller d’intriga històrica 
amb la Tàrraco romana de fons
El Proyecto Escipión és la segona novel·la de l ’escrip-
tor i periodista Roberto Villarreal, establert a Tarrago-

na des de fa 20 anys, després de la seva 
estrena el 2014 amb Lignum Crucis. La es-

tela de la Gran Cruz, un projecte més petit que, tot i 
això, ha aconseguit un notable èxit a Amazon amb més 
de 3.000 descàrregues. 

El Proyecto Escipión ja va per la seva segona edició, 
certificant l 'acceptació del públic lector. De fet, a la 
Diada de sant Jordi va ser un dels ll ibres més venuts.

Què passaria si a algú se li acudís castigar els pitjors 
pecats dels nostres dies a la manera dels antics ro-
mans? Amb aquest punt de partida, la novel·la narra 
les indagacions d’un policia novell davant una sèrie de 
crims brutals presumptament executats sota una ma-
teixa pauta: els càstigs emprats a la Hispània romana 
per escarmentar els delinqüents. El Proyecto Escipión 
és un thriller trepidant d’acció que es distingeix per 
certes singularitats; s’hi barregen la novel·la negra 
-conduïda a través d’una complexa investigació poli-
cial- amb l ’aroma de les obres d’intriga històrica, on la 
Roma antiga adquireix una importància cabdal en el 
desenvolupament de les trames.

Com subratlla la frase de portada, dos mil anys des-
prés, ressuscita a Tarragona el llegat més fosc de la 
Roma imperial. El protagonista es veu immers en una 
espiral on resulten claus tant l ’univers dels grups de re-
construcció històrica –en clau de joc de rol en viu– com 
el seu propi passat familiar. El què, el com i el quan se 
succeeixen els assassinats cobren un valor crucial per 
resoldre el trencaclosques.

Com si es tractés d’un personatge principal més, Tàrra-
co –la mil·lenària ciutat que habita sota la Tarragona 
actual–, es converteix en una presència que xopa tota la novel·la. La font principal per a una 
documentació històrica rigorosa ha estat l ’ Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a tra-
vés dels estudis sobre les viles romanes, muralles, Catedral, circ, port, necròpolis, Pont del 
Diable… El material audiovisual creat per José Antonio Muñiz, productor, director i guionista 
de la sèrie documental Ingeniería romana també ha estat d’enorme ajuda per poder visua-
litzar la ciutat antiga.

En aquest sentit, les indagacions del protagonista i els seus amics es converteixen en un in-
teressant viatge en el temps i en una innovadora forma de projectar la imatge del Patrimoni 
romà de la ciutat dins i fora del territori. El Proyecto Escipión compta amb el suport de la 
Diputació de Tarragona. Precisament, aquest ll ibre es, alhora, un gran vehicle de promoció 
patrimonial de Tarragona. I, potser, convindria que altres institucions donessin suport de 
cara a futures edicions. És difícil entendre que no s'aprofiti una oportunitat com aquesta, 
donat que el ll ibre s'ha presentat practicament  arreu de tot l 'Estat.

El Proyecto Escipión 
ja va per la seva se-
gona edició, certi-
ficant l'acceptació 
del públic lector.

REDACCIÓ
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Vermuts Miró 
presenta el nou 
Vermut Organic 
Reserva

Grup Gran 
Claustre, 
20 anys de 
trajectòria
Grup Gran Claustre és sinònim d’excel·lència, 
d’emprenedoria i d’aposta pel territori. Pròxim 
als 20 anys de trajectòria, aquest grup empresa-
rial disposa de diferents espais a la zona del Baix 
Gaià, pensats per gaudir en tota mena d’ocasions i 
celebracions. A Altafulla el composen l’Hotel Gran 
Claustre, amb el restaurant Bruixes de Burriac; el 
servei de La Martina de càtering i menjar a domi-
cili; el Pati dels Tarongers i el Maritime Beach Club. 
Tota aquesta oferta la completa a La Riera de Gaià, 
la Masia Can Martí, masia per esdeveniments i que 
aquest 2022 ha estat guardonada amb els Wed-
ding Awards. Una distinció que reconeix l’espai 
com un dels llocs professionals més recomanats 
per les parelles per casar-se i que atorga el portal 
Bodas.net.

L’artífex d’aquest èxit és Josep Maria Lloret, alma 
mater del Grup Gran Claustre. «Aquest reco-
neixement ens omple d’orgull. Masia Can Martí va 
néixer com una necessitat que ens demanaven les 
parelles de l’hotel que es volien casar, i d’això ja en 
fa cinc anys». Lloret exposa que la clau de l’èxit és 
«un cúmul de factors, ja que per molt que tinguis 
un lloc, has de tenir un bon tracte, qualitat de men-
jar, professionals de primer nivell i que tot estigui 
assolint l’excel·lència de forma compensada». «Ens 
ha sortit prou bé», afirma.

Les 23 hectàrees de la Masia Can Martí conformen 
un espai obert a natura i on es respira un esperit 
clàssic combinat amb la modernitat actual. Una in-
versió de 4 milions d’euros va provocar que cobrés 
vida un espai que estava completament abando-
nat, i on des de fa uns anys s’hi genera vida nova. 
Un dels principals pilars de la felicitat de les pa-
relles és Raquel Rio, responsable d’esdeveniments 
del grup Gran Claustre. «És molt satisfactori que 
sigui la pròpia experiència de les parelles qui et 
faci tenir aquesta distinció.»

Vermuts Miró presenta el seu primer produc-
te 100% ecològic. Es tracta del Vermut Miró 
Organic Reserva, un vermut premium elabo-
rat amb mètodes tradicionals i únicament 
amb productes naturals certif icats, des del vi 
base fins als més de 40 botànics que formen 
part de la maceració.

Elaborat seguint la fórmula original de la família 
Miró, el nou Vermut Miró Organic Reserva és un 
vermut fresc i silvestre, amb notes mentolades, 
balsàmiques i records d’espècies com la canye-
lla, el cardamom o els fruits secs. El seu color és 
caoba fosc amb reflexos ambre.

El nou Miró Organic ratifica l’aposta que fa l’em-
presa per oferir noves propostes als consumi-
dors que contribueixin a crear un món més sos-
tenible i respectuós amb el medi ambient sense 
renunciar a la màxima qualitat. A més d’estar 
compost amb ingredients 100% orgànics sense 
pesticides ni productes químics, aquesta gam-
ma compta amb envasos sostenibles i 100% re-
ciclables i etiquetatges i material de transport 
provinent de materials reciclats.

Disposa de la certificació CCPAE seguint la nor-
mativa europea, la qual acredita l’ús únicament 
de productes ecològics.
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Cambrils disposa des de 
fa una mica més d’un mes 

d’una nova pro-
posta gastronò-

mica en que el món de l’arròs 
és el protagonista. Un arròs 
desenfadat, amb un toc ‘ca-
nalla’ i situat per assaborir-lo 
en un local versàtil, al carrer 
de Sant Pere número 11.

Els ideòlegs de ROCE són 
quatre socis, Gaspar Capa-
ró, Iban Jerez, Nil Ferran i 
Jordi Segura. Joves profes-
sionals i amb l’ADN d’em-
prenedors, ja saben el que 
és tenir èxit a la zona, on fa 
tot just un any ja van posar 
en marxa un projecte gas-
tro, com és el restaurant 
Instint, a tocar del ROCE.

El passat 7 d’abril aixecava 
el teló ROCE, ubicat al local 
que durant quatre dècades 
havia estat seu del restau-
rant El Faro. Després d’una 
renovació, el nou restau-
rant obria portes amb una 
capacitat de 44 persones en 
el seu interior i 40 més en la 
terrassa exterior.

«En un any amb la reforma de 
la Rambla Jaume I de Cambri-
ls el carrer lateral nostre serà 
peatonal, i això ens permetrà 
doblar el número de taules. 
Estem molt satisfets de com 
hem renovat el local, amb l’in-
teriorisme que li hem donat i 
el disseny. Som fidels al nos-
tre lema de ‘Nuestro cuerpo 
pide ROCE ¿y el tuyo?’,  explica 
somrient Iban Jerez.

Al capdavant del fogons del 
ROCE hi ha Gaspar Caparó, 
xef nascut a Alcover, format 
al Basque Culinary Center de 
Sant Sebastià i que defineix 
el sentit de la cuina al ROCE 
. «Cambrils està creixent en 
l’àmbit gastro-professional i 
això ens ha motivat a posar 
en marxa aquest desafia-
ment professional. Nosaltres 
al ROCE cerquem brindar-li al 
client una experiència en la 
què volem potenciar els bons 
arrossos, amb una oferta 
de "tapeo" i amb filosofia de 
compartir-ho a taula», expli-
ca el màxim responsable de 
la cuina, tot afegint que «tre-
ballem amb molt bon produc-

Roce: L’arròs més 
desenfadat i ‘canalla’ 
de Cambrils

te per oferir arrossos de tota 
mena, vegetals, amb tòfona, 
de carn i de peix com per 
exemple de gamba o llamàn-
tol. Ens agrada treballar-lo bé 
i després d’unes setmanes 
de rodatge, un cop vam obrir, 
ara ja li hem agafat el punt a 
l’arròs, en aspectes tan im-
portants com són la cocció o 
la sal», exposa Caparó. Des de 
ROCE també es vol potenciar 
molt els arrossos take away i 
delivery a casa, permetent així 
al client assaborir-lo al seu do-
micili amb la màxima qualitat.

L’establiment disposa tam-
bé d’un menú de migdia, el 
ROCE de dia, al preu de 25 
euros. També el ROCE de nit, 
configurat amb una carta de 
tapes. El cert és que la rela-
ció qualitat-preu està molt 
ben equilibrada, així com la 
carta de vins, molt ben selec-
cionada amb referències del 
grup Codorniu, amb el que 
han començat a treballar, 
així com també Rioja, Ribe-
ra del Duero i d’altres selec-
cions de vins de denomina-
cions d’origen catalanes.

Per HELDER MOYA



Nou espai logístic
Port Tarragona inverteix més de 30 milions d’euros per crear un espai logístic, 

amb més de 900.000 m2 dins del recinte portuari, per impulsar els tràfics marítims 
i l’activitat econòmica del territori.

 La logística al servei de les persones

920.000 M2 DE SÒL

· Parcel·les des de 4.370 m2

· Naus des de 2.289 m2

· Accessos per carretera i ferrocarril
· Connexions marítimes

· Operatives amb alt valor afegit

URBANISME SOSTENIBLE

· Reaprofitament de fins a un 50% de l’aigua
· Implantació d’energies renovables

· Urbanització amb zones arbrades i enjardinament
· Restauració de la Xarxa Natura 2000 

· Consolidació de la vil·la romana de Cal·lípolis

porttarragona.cat

ZONA D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES
VILA-SECA
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