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Sumari
Encapçala aquest número l'entrevista 
amb Xavier Garcia, representant d'una 
de les constructores de major arrelament 
a les nostres comarques. El seu sector 
està abocat a forts canvis i necessitarà, 
com en altres camps d'activitat, capacitat 
d'adaptació que no totes les empreses 
podran assumir.
 
Publiquem en aquest número un dossier 
dedicat a la Sostenibilitat en el sector químic, 
així com el treball que es desenvolupa des 
de les administracions. El clúster químic del 
territori avança en aquest camp amb fortes 
inversions i una agenda ja programada. Els 
objectius marcats són ambiciosos, però, 
alhora, es van complint els plans establerts. 
La indústria química abandera aquest 
procés que pot exemplificar un model per 
a la resta de sectors.
 
Altres seccions i temes completen aquest 
exemplar, entre les quals destaquem la 
secció ‘Mi mayor error’, amb Pere Villata 
de protagonista, així com la incorporació 
com a columnista d'opinió de Juan 
Ballester, registrador de la Propietat 
Mercantil a Tarragona.
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Aquí comença tot.

EL TEU NOU 
LOCAL A LA 

PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA

INFORMA’T

NOMÉS ARA
PREUS

REBAIXATS

Sí, és Aquí   
On els preus, en comptes 
de pujar, baixen
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Director general de Garcia Riera

El sector espera, gràcies als 
Fons Next Generation, un in-
crement molt fort de l’activitat 
d’inversió en infraestructures 
i equipaments

Xavier
Garcia Perera



6 7

I  P
ro

ta
go

n
is

ta

I  P
ro

ta
go

n
is

ta

Xavier Garcia Perera és el director general des de fa una 
dècada d’una de les principals empreses constructores del 

país, Garcia Riera, que aquest 2022 preveu facturar 40 milions 
d’euros. Nascut a Vila-seca fa 48 anys, es va llicenciar com a 
enginyer de camins a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Fa 23 anys es va incorporar a l’empresa familiar, Garcia 

Riera, fundada pel seu pare i seu 
oncle. Va començar com a cap 

d’obra, després va ser-ne director tècnic 
adjunt a gerència, fins a esdevenir fa deu 
anys director general de la companyia.

Quina és la situació actual del sec-
tor de la construcció?
És un sector molt sensible als cicles 

econòmics i, per tant, les expectati-

ves per aquest 2022 s’han vist retalla-

des pel conflicte a Ucraïna i el retard 

en l’arribada dels famosos fons eu-

ropeus Next Generation, aprovats al 

juny del 2020. Espanya està al capda-

vant a la recepció de fons ja transfe-

rits per la Unió Europea, però cal com-

passar aquesta velocitat de recepció 

amb el mateix ritme en l'arribada dels 

fons a l'economia real. El sector espe-

ra, gracies a aquests fons, un incre-

ment molt fort de l’activitat d’inversió 

en infraestructures i equipaments, 

sobretot la relacionada amb la soste-

nibilitat i el medi ambient. Les inver-

sions associades a aquests fons, hau-

rien de compensar el refredament en 

el consum degut a la pujada de tipus 

i la menor taxa d’estalvi per l’elevada 

inflació que hi ha.

Però, sens dubte el principal proble-

ma que afronta el sector es l’escasse-

Avui, el volum de 
negoci més enllà 
de la zona propera 
a la nostra seu 
suposa ja al voltant 
d’un 65%, amb 
forta presencia en 
l’àrea de Barcelona

tat de mà d’obra qualificada. Amb la 

crisi iniciada el 2008, molts treballa-

dors de la construcció van marxar a 

altres sectors i no han tornat. Aques-

ta situació d’escassetat de mà d’obra 

es podria agreujar precisament amb 

l’arribada dels fons europeus: el nom-

bre de joves menors de 34 anys ha 

caigut del 43% al 18% en els últims 

anys. Atreure a aquest segment de 

la població ha de ser ara mateix una 

prioritat i apostar per la formació pro-

fessional de qualitat com a punt de 

partida per a aconseguir adequar-la a 

les demandes del mercat laboral.

per a quan cessi la volatilitat actual 

dels materials bàsics.

Quines són les principals obres 
en què Garcia Riera treballa en 
l’actualitat. 
Amb més de 300 habitatges en cons-

trucció per a les principals promoto-

res del país, l’edificació residencial 

ocupa un percentatge destacat del 

nostre volum de negoci. En l’àmbit 

industrial, seguim donant servei a 

moltes de les empreses del polígon 

petroquímic de Tarragona, tant en el 

manteniment de les plantes existents 

com en la construcció de noves. En la 

branca agroalimentària, estem exe-

Sens dubte el 
principal problema 
que afronta 
el sector es 
l’escassetat de mà 
d’obra qualificada

Quins han estat els efectes de la 
Guerra d’Ucraïna en el sector?
El desproveïment i l’encariment de les 

matèries primeres son uns dels pro-

blemes més palpables que ha provo-

cat el conflicte geopolític a Ucraïna. 

No ha fet més que potenciar l’espiral 

inflacionista que arrossegava el sec-

tor durant el 2021 i que ha provocat 

un increment excepcional dels costos 

de construcció, afectant directament 

a la rendibilitat de les empreses  que, 

majoritàriament, no hem pogut tras-

lladar aquests increments als nos-

tres clients. Tan excepcional ha estat 

aquest increment, que l’Administra-

ció ha hagut de moure fitxa aprovant 

un Real Decret que permet la revisió 

de preus dels seus projectes en curs 

amb l’objectiu de reequilibrar econò-

micament els contractes públics.

Per altra banda, a nivell privat, aquest 

increment ha provocat un replan-

tejament dels plans de negoci per 

adaptar-se a la nova realitat, alentint 

i allargant els terminis de contracta-

ció previstos o fins i tot posposant-los 

reforma del Pavelló de la Pineda. No 

podem oblidar les nostres actuacions 

en l’àmbit turístic i d’oci, amb diverses 

reformes hoteleres i nombroses ac-

tuacions de tot tipus dins el complex 

de Port Aventura. Les millores en el 

viari urbà en municipis com Sabadell, 

la Pobla de Mafumet o Reus, desta-

quen dins l’obra civil.

Com ha estat l’evolució de la com-
panyia des del seu naixement?
L’empresa va néixer a Vila-seca, els 

anys seixanta, de la mà dels germans 

Josep i Xavier Garcia Riera, amb una 

clara orientació al client i consolidant 

des de l’inici les solides bases del que 

es ara, una de les principals empreses 

constructores de la demarcació. Avui, 

continuem sent una empresa molt 

arrelada al territori que, amb una 

base sòlida, una trajectòria impeca-

ble i una bona salut financera, vol se-

guir sent una referència per als nos-

tres clients, per a la societat que ens 

envolta i la resta de grups d’interès. El 

nostre model de creixement ha estat 

possible gràcies a la suma del servei i 

la flexibilitat d’una empresa local i de 

la planificació i la capacitat professio-

nal i operativa que requereixen les 

grans constructores globals... i això, 

Per JORDI SALVAT · Fotografia ALBA MARINÈ

cutant la nova seu de la Cooperativa 

Agricola de Vila-seca, ampliant les 

instal·lacions de Balfegó a l’Ametlla 

de Mar i la nova plata de processat 

de sofre per Afepasa, a Constantí. A 

mitjans d’aquest any, vàrem acabar la 

rehabilitació del celler noucentista de 

Vila-seca, una execució que ha estat 

escollida per a optar als XIX Premis 

Catalunya Construcció. Pel que fa als 

equipaments tant públic com privats, 

estem executant diversos centres 

d’atenció primària (Falset, Sant Pere 

de Ribes, Torreforta, Reus), centres 

educatius com l’Institut de Pallares-

sos o una escola a Sant Quintí de Me-

diona i equipaments esportius com la 
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creieu-me, és un fet molt valorat 

dins el nostre sector. Malgrat les di-

ficultats derivades de la pandèmia 

i la guerra a Ucraïna, tenim bones 

perspectives per als propers anys, 

estem preparats per afrontar els 

nous reptes del sector i tenim el mi-

llor equip humà per poder-les dur 

a terme.

Com ha estat el pas de la prime-
ra a la segona generació en una 
empresa familiar com la seva? 
En el nostre cas, el relleu genera-

cional està essent molt fluid i natu-

ral. Família i empresa sempre hem 

anat de la mà, però respectant els 

espais de cada àmbit. Els funda-

dors continuen a la companyia po-

sant tota la seva experiència i co-

neixement a la disposició dels que 

hem agafat el relleu. El pas de la 

segona a la tercera, que arribarà, 

segurament serà més complex 

(riu). La segona generació i la res-

ta de l’equip, som els dipositaris 

del coneixement que ha adquirit 

Garcia Riera tots aquests anys i, 

per tant, seguirem transmetent els 

valors i buscant el creixement sos-

tenible de l’empresa, sense perdre 

de vista el nostre origen i la nostra 

clara orientació al client.

De quina manera va afrontar i 
com s’ha recuperat l’empresa 
de la crisi de 2008?
La crisi va ser molt llarga en el 

nostre sector. Gairebé fins al 

2014 no vàrem començar a veure 

els primers brots verds després 

d’un llarg període de travessa 

del desert. Tot i la baixada sob-

tada del volum de negoci, vam 

apostar per mantenir tot l ’equip, 

es a dir, invertir en estructura 

i no perdre posició de mercat 

per estar en disposició de donar 

un òptim servei de seguida que 

s’iniciés la recuperació.  

La diversificació és gairebé 
un fet fundacional, és allò de 
mirar de no posar tots els ous 
en el mateix cistell

el que ens distingeix de la competèn-

cia i una característica que els nostres 

clients valoren: apostem per un servei 

de qualitat, un tracte directe, perso-

nalitzat i molt proper que, sens dubte, 

afavoreix que la satisfacció del client i, 

de retruc, aconseguim una privilegia-

da relació de continuïtat i fidelització.

Aquesta proximitat en el tracte la tras-

llada tot el nostre equip i és per això 

que entenem que la clau de la nostra 

política de recursos humans ha de ser 

l’estabilitat dels empleats, aconseguir 

l’equilibri entre la vida personal i fami-

liar, el desenvolupament professional 

i la motivació.

En darrers quatre anys han aconse-
guint doblar el volum de facturació. 
L’expansió geogràfica, sobretot en 

l’àrea metropolitana de Barcelona, 

ens ha fet tornar a recuperar amb 

força una de les nostres especialitats: 

l’edificació residencial. Hem aconse-

guit guanyar-nos l’opció de competir 

amb empreses més grans per una 

part del pastís que ha generat el boom 

residencial dels últims anys en aque-

lla zona i ens ha permès tornar a po-

tenciar aquesta branca que amb l’an-

terior crisi havia quedat molt tocada. 

Hem exportat el nostre tarannà i la 

nostra manera de fer, retornant amb 

bones execucions la confiança depo-

sitada pels nostres clients i fent-nos 

un nom dins el sector. Evidentment 

tot això acompanyat d’un esforç enor-

Com ha estat l’expansió arreu 
del país de Garcia Riera?
Doncs paradoxalment, la prolonga-

da crisi del sector també va acce-

lerar l’expansió geogràfica, ja que 

vam haver d’anar a guanyar-nos les 

garrofes fora del Camp de Tarrago-

na, es a dir, sortir de la zona de con-

fort i enfrontar-nos mercats des-

coneguts. Avui, el volum de negoci 

més enllà de la zona propera a la 

nostra seu suposa ja al voltant d’un 

65%, amb forta presencia en l’àrea 

de Barcelona i els seus voltants. La 

captació de clients amb projectes 

arreu del país potencia aquesta 

ràpida expansió: volem créixer, ex-

pandir-nos però sense perdre els 

valors que ens han fet arribar a on 

som ara.

De quina manera combinen 
aquesta dimensió com a empre-
sa que han assolit amb la proxi-
mitat en el servei?
Doncs és un equilibri complex, ines-

table de vegades. Però es cert que és 

me de tot l’equip, jove i compromès, 

que ha sabut contagiar el nostre ADN. 

Estan molt diversificats. Com 
han escollit i com han entrat en 
nous sectors?
Puc afirmar que aquesta es una ca-

racterística heretada, gairebé un fet 

fundacional. Es allò de mirar de no po-

sar tots els ous en el mateix cistell. Es 

tracta de diversificar riscos, no hem 

inventat res. I la nostra situació geo-

gràfica ens ho ha posat fàcil: nascuts 

en una zona turística i d’oci de primer 

nivell, amb el polígon petroquímic 

més important del sud d’Europa a 

tocar i la tradició en la construcció 

d’edificis, va fer que la diversificació 

arribés de manera natural i només 

hem hagut de potenciar-la. Comp-

tem amb projectes relacionats amb 

àmbits com l’industrial, en totes les 

seves vessants, el residencial, els 

equipaments de tot tipus, els com-

plexes hotelers i d’oci, la rehabilitació 

de patrimoni històric, l’obra civil, els 

servies de manteniment, i sense obli-

dar els nostres orígens, atenem fins 

i tot obres de menor dimensió per a 

clients de tota la vida.

Com creu que evolucionarà el sec-
tor els propers anys en un context 
d’emergència climàtica?
Crec que el sector de la cons-

trucció és un dels que expe-

rimentarà una transformació 

més gran en els propers anys, 

a causa de la necessitat d'adap-

tar-se tant a les noves tecnolo-

gies com a l'impacte real de la 

sostenibilitat. Moltes empre-

ses tenen davant seu un repte 

enorme i també un important 

ventall d'oportunitats de nego-

ci. El sector ja es trobava en ple 

procés de transformació amb 

anterioritat a la pandèmia, però 

El sector de la 
construcció és un dels 
que experimentarà 
una transformació 
més gran en els 
propers anys

Perfil
Edat 
48 anys

Professió 
director general 
de Garcia 
Riera Empresa 
Constructora

Aficions
bicicleta, moto, esports 
nàutics, sempre en 
companyia dels amics 
i la família

Trets distintius del 
seu caràcter 
pencaire, tossut
i perseverant, 
empàtic i accessible
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arrel de la recessió econòmica 

global aquest camí s’ha accele-

rat. I en aquesta transformació 

l’element més rellevant esta sent 

el de la sostenibilitat, que suposa 

un canvi radical en la utilització 

de materials en les obres, en la 

gestió dels residus que es gene-

ren o en les tècniques de cons-

trucció per a complir amb les no-

ves exigències mediambientals.

I lluny de suposar un obstacle, el 

desafiament de la sostenibilitat 

obre, sota el meu punt de vista, 

un ampli ventall d’oportunitats 

per a les empreses en àmbits com 

l’economia circular, la innovació en 

materials més respectuosos o la 

implementació de noves tecnolo-

gies en la construcció. Tot plegat 

significarà pel sector l’establiment 

de línies de col·laboració amb d’al-

tres industries lo que potenciarà 

noves oportunitats. I sota el parai-

gües de la sostenibilitat, conceptes 

com la  industrialització, la digita-

lització, la conciliació, la responsa-

bilitat social, adquiriran un paper 

determinant i diferencial dins un 

sector molt madur però amb nous 

reptes que caldrà aprofitar.

Els germans vila-secans Josep i Xavier Garcia Riera van 
decidir els anys seixanta desvincular-se de la tradicional 
dedicació familiar al sector agrícola creant una empresa 
constructora, que va anar creixent amb l’increment del 
volum de negoci, de l ’equip humà i dels mitjans propis, 
i que s’ha traduït en una important diversificació de les 
àrees d’activitat.

Amb els anys, Garcia Riera ha evolucionat fins 
a posicionar-se entre les principals empreses 
constructores de la província de Tarragona i també dels 
grans grups constructors del sector, oferint el millor de 
les dues bandes: la capacitat professional dels grans 
col·lectius i la proximitat en el servei, exclusiu de les 
pimes. Són valors que continuen amb l’arribada de la 
segona generació al capdavant de l ’empresa, amb Xavier 
Garcia Perera com a director general, però amb el seu 
pare i el seu oncle vinculats encara a la companyia, 
aportant la seva experiència acumulada en sis dècades 
de trajectòria.

En els darrers anys, Garcia Riera ha aconseguit doblar 
el volum de negoci, passant dels 16,5 milions d’euros al 
2016 als 37 de 2021 i la previsió de 40 milions d’euros el 
2022. La plantilla actual de Garcia Riera la formen 168 
treballadors. La seva producció està molt diversificada. 
La residencial i equipaments representen més de la 
meitat, però també trobem obres seves en el sector 
industrial, turisme i oci, patrimoni històric, serveis de 
manteniment i obra civil. Entre les darreres actuacions 
de Garcia Riera estan l ’Hotel Colorado Creek i el Centre 
de Convencions de PortAventura, l ’Institut Escola dels 
Pallaresos, el Pavelló d’Esports del Vendrell, la reforma 
del Celler de Vila-seca o l ’Escola Ítaca de Manresa, entre 
molts d’altres.

Sis dècades d’història 
fins arribar a 40 milions 
d’euros de facturació

Malgrat les 
dificultats derivades 
de la pandèmia i la 
guerra a Ucraïna, 
estem preparats per 
afrontar els nous 
reptes del sector
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Darrera d’Ebrewine hi ha una parella, Marc Dorca i Gisela Mira, 
que han reorientat una explotació agrària familiar a Horta de 
Sant Joan, a la Terra Alta, en un projecte personal basat en el tu-

risme de proximitat i el consum de productes de qualitat, 
que té com a objectiu impulsar la cultura “CraftBeer” a la comar-
ca i entre els seus visitants i acabar amb el tòpic que “una cervesa 
artesana és pesada”. El nom de l’empresa és un joc de paraules 
que, segons ells, vol fondre’s en un mateix concepte: experiències a 
l’Ebre (Ebre), elaboració de cerveses (brew) i elaboració de vi (wine).

Marc Dorca de la Mano es va formar, primer, 
en química i ha acabat sent enòleg i mestre 
cerveser per la Universitat Rovira i Virgili. Ha 
treballat en diversos cellers abans d’impulsar 
Ebrewine amb la seva parella, Gisela Mira 
Simó, que té estudis en comunicació empre-
sarial i publicitat per la Universitat de Barce-
lona i experiència des de fa quinze anys en el 
món de l’enoturisme.

La Factoria Ebrewine va néixer amb la volun-
tat de voler compartir aquest espai que con-
sideren “màgic”, que és Horta de Sant Joan, 
mentre es degusta una autèntica cervesa o, 
un vi de la terra (DO Terra Alta). La cerveseria 
rural es troba a les portes d éntrada del Parc 
Natural Els Ports, just a les afores d’Horta de 
Sant Joan. El seu logotip està inspirat en les 
Roques de Benet, situades davant la finca: 3 

roques, 3 conceptes: Ebre / Brew / Wine. En 
aquesta zona et pots banyar en rius naturals, 
pedalejar per vies verdes en bicicleta, anar a 
cavall i caminar per senders. Fins i tot, et pots 
apropar al Delta de l’Ebre o al Matarranya.

De moment, han arrencat oferint cerveses 
perquè la seva inquietud és promoure la 
cultura «CraftBeer» demostrant que una ar-
tesana és més saludable i més rica que una 
industrial. “Quan penses en la Terra Alta, pen-
ses en el vi. Nosaltres volem traslladar l’expe-
riència de l’enoturisme a la cervesa i buscar 
un model de negoci diferent que ara no hi 
ha a la comarca i esdevenir un referent en el 
que denominem birraturisme”, explica Marc 
Dorca. Ofereixen diferents experiències, com 
visites a l’obrador, tastos de cerveses artesa-
nes, maridatges amb productes locals, cur-
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deixen en dues línies diferents. La 
primera són “cerveses fàcils” i la se-
gona, cerveses que van destinades 
a un públic més reduït, com la ne-
gra o l’amarga. “Les nostres cerve-
ses són rodones, saboroses I fàcils 
de beure”, assenyala.

Aquest any 2022 tenen l’objectiu de 
superar els 60.000 euros de factu-
ració i sortir dels números negatius. 
“Estem creixent a poc a poc i hem 

Ebrewine

Any de constitució: 
2018

Sector: 
agroalimentari

Número de treballadors: 
3

Facturació al 2021: 
40.000 euros

sos d’elaboració de cervesa, tallers 
sensorials i de pintar barrils i rutes 
en bicicleta per l’entorn.

Actualment estan participant en 
un programa inclòs dins els Fons 
Next Generation i es troben en 
la primera fase, la de diagnosi 
per definir el model de negoci 
per aplicar després un pla d’ac-
ció i de digitalització.

Ja tenen plantades dues hectàrees 
d’ordi a la finca, d’on obtenen la 
malta, i estan fent proves per fer 
el mateix amb el llúpol. El 95% de 
l’aigua utilitzada procedeix del 
Parc Natural Els Ports. Junt amb 
el llevat, són els ingredients per 
elaborar la cervesa. “L’objectiu és 
basar-nos en una economia circu-
lar, però els envasos la trenquen”, 
comenta Dorca, que indica que 
Ebrewine és no només una em-
presa sinó “una experiència vital, 
un projecte de vida.”

Actualment elaboren un total de 
sis tipus de cervesa, que es divi-

superat l’aturada de la demanda 
que va representar el confinament a 
causa de la Covid-19”, apunta Dorca, 
que assenyala que el 2021 un 35% 
de les vendes les van fer directa-
ment a l’obrador, sobretot a l’estiu, 
i que actualment ja venen les seves 
cerveses no només a la comarca 
sinó a diferents punts de les Terres 
de l’Ebre, el Matarranya i el Camp de 
Tarragona. També venen a través de 
distribuïdors i on-line a través de la 

seva pàgina web.

El seu objectiu els propers me-
sos és entrar a la zona l’entorn 
de Barcelona, tot i que són cons-
cients que es tracta de mercats 
molts competitius i els caldrà una 
bona campanya de comunicació. 
Per això, fa poc que ha entrat a 
treballar a l’empresa una per-
sona especialitzada en màrque-
ting. L’objectiu a mig termini és 
fer amb el vi el mateix que estan 
fent amb la cervesa i barrejar els 
dos mons. Tenen plantades dues 
parcel·les de vinya que aviat co-
mençaran a produir.
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“Nosotros provenimos de una 
familia dedicada a la agricultura 

en  Les Borges 
Blanques y en 

Maldà (Lleida), somos básicamente 
agricultores. De hecho, fíjese que 
muchas de las grandes empresas de 
Lleida, que luego se han expandido 
en diversos sectores, provienen de 
este sector”, explica Pere Vilalta (75), 
presidente, junto a su hermana Maria 
Antònia, de Vilalta Corporación SA, 
un conglomerado de empresas con 
actividad principal en el suministro 
de combustibles y energía. 

Todo empezó en 1957, cuando An-
toni Vilalta Capdevila, natural de 
Maldà, instaló su primer surtidor de 
combustible en Les Borges Blanques. 
“Mi padre entró en el negocio por ca-
sualidad, como concesionario de un 
antiguo poste de Campsa. Yo me in-

Mi 
mayor 

error

Pere
Vilalta

Vilalta 
Corporación

Hemos 
perdido muchas 

oportunidades 
de negocio

Por J.A. DOMÈNECH · Fotografía ALBA MARINÈ
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corporé al negocio familiar 
justo al acabar los estudios”.

Hoy, tras 65 años y tres 
generaciones, la empre-
sa  suma diversos negocios 
enfocados al suministro de 
energía, desde combusti-
bles para la automoción y 
buques, hasta la energía fo-
tovoltaica, con diversif ica-
ción en otros sectores.

Conglomerado 
de servicios
Vilalta Corporación es bien 
conocida por su centro de 
servicios en las Cuatro Ca-
rreteras en Vila-seca, un 
punto estratégico inaugura-
do en 1960.  Allí se ubican 
las of icinas centrales, que 
albergan las diversas áreas 
de negocio. En la actualidad, 

la compañía cuenta con un 
total de 21 estaciones de 
servicio, 12 de ellas en pro-
piedad y el resto en gestión, 
desde Valencia a Girona. 
En ellas se complementa la 
oferta con tiendas de con-
veniencia, centros de lavabo 
de coches y, en alguna de 
ellas, restauración.

Junto a su negocio tradicio-
nal, la Corporación ofrece un 
servicios de distribución de 
carburantes a la industria y 
al sector naval, así como de 
venta de energía eléctrica, y 
otro que trabaja en el sector 
de la fotovoltaica. Y un ne-
gocio hotelero, con dos ac-
tivos en propiedad, uno de 
ellos gestionados por Pierre 
Vacances. Paralelamente, 
la empresa está activando 
para la promoción inmobi-
liaria grandes solares en los 

que se ubicaban estaciones 
de servicio de su propiedad. 
En total, Vilalta Corporación 
da empleo directo a 105 per-
sonas y factura anualmente 
unos 90 millones de euros.

La extinción en 1992 del mo-
nopolio de Campsa, que con-
centró durante 65 años la 
distribución de combustibles 
en España, llevó al sector a 
un cambio de mentalidad. 
“Había que salir a vender, ya 
no podías quedarte esperan-
do a que vinieran los coches 
y camiones a repostar”, expli-
ca Vilalta.  “Algunos empre-
sarios del sector desapare-
cieron, mientras que los que 
quedaron tuvieron que cam-
biar de mentalidad”. En todo 
caso, “un negocio hoy muy 
difícil, en el que la competen-
cia es enorme y trabajas con 
márgenes muy reducidos”.

En el camino de toda la his-
toria de la compañía Vilal-
ta, “hemos perdido muchas 
oportunidades de negocio, lo 
que podríamos llamar erro-
res, pero también hemos 
tenido algún que otro acier-
to”, explica Vilalta. Entre los 
proyectos fallidos,  “tuvimos 
la oportunidad de entrar en 
una cadena hotelera, y final-
mente no se cerró la opera-
ción”, lamenta.

“En el sector energético tra-
bajamos también con la idea 
de salir fuera de España; lo 
hemos intentado. Concreta-
mente, nos habíamos foca-
lizado en Turquía, un mer-
cado de enorme potencial. 
Seguimos estudiando posi-
bilidades, porque el creci-
miento debemos trasladarlo 
a otros lugares, con menor 
competencia y mejores már-
genes”, argumenta.

La apuesta 
por Benzoil
Naturalmente, el capítulo de 
aciertos en las decisiones es 
mucho mayor, con diversos 

En esta sección hemos publicado semblanzas de los siguientes 
empresarios:  Vicente Battini, Miquel Colás, Artemi Teixidó,
Bartolomé Royo, Xavier Colom, Francesc Cabré, José Luis 
García, Francisco Roig, Joan Pedrell, Antonio Pont, Elies Gil,  
Albert Punset y Josep Maria Busquets.
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ejemplos. Entre las apuestas 
acertadas que han impul-
sado su crecimiento se en-
cuentra la adquisición de la 
marca Benzoil, una franqui-
cia de estaciones de servicio 
low cost desde la que Vilalta 
Corporación da soporte a los 
franquiciados. En paralelo, la 
empresa ha ido consolidando 
su  especialización en el su-
ministro de gasoil para em-
presas y a domicilios.

En el  sector de la venta de 
electricidad, la compañía 
adquiere la energía en el 
mercado libre y está crean-
do una red de clientes pro-
pia. Paralelamente, su divi-
sión de energía fotovoltaica 
trabaja en la instalación de 
placas en industrias y en el 
sector minorista.

“Hemos impulsado también 
nuestro desarrollo en la 
implantación de cargado-
res eléctricos para automo-

ción”. Así, recientemente, la 
empresa ha ganado el con-
curso de la ciudad de Pam-
plona, en la que instala un 
total de 17 cargadores rápi-
dos y semirápidos.

En esta línea, el proyecto de 
expansión de Vilalta Corpo-
ración cuenta con 16 delega-
ciones en España. Estas se 
presentan al público bajo la 
imagen de Vilalta Greener-
gy, especializadas en la ven-
ta de electricidad y proyec-
tos de energías renovables. 

No obstante,  la compañía 
quiere seguir impulsando su 
negocio tradicional. “Ahora 
estamos autorizados como 
Depósito Fiscal de hidrocar-
buros, y realizamos los trá-
mites para convertirnos en 
Operador al por Mayor de 
productos petrolíferos, lo 
que nos permitiría acceder a 
más volumen y por tanto ser 
más competitivos”.

La posibilidad de convertir-
se en Operador al por Mayor 
incrementaría el negocio en 
los puertos de Tarragona y 
Sant Carles, en los que su-
ministra combustible a la 
f lota pesquera, y a otros 
barcos. “Ahora lo hacemos 
desde el muelle, pero nos 
gustaría poder realizarlo en 
operaciones de bunkering 
(a través de buque-tanque 
o gabarra), sector en el que 
hay gran competencia y ne-
cesitas ofrecer precio”.

Algunos miembros de la ter-
cera generación ya se han 
incorporado al negocio. Ade-
más, “hemos asumido unos 
compromisos con nuestros 
grupos de interés para inte-
grar de manera transversal 
la gestión de nuestra Res-
ponsabilidad Social en la es-
trategia y gestión de nues-
tra organización”.

Pere Vilalta observa el futu-
ro con cierta confianza. “Si 
sabemos adaptarnos a los 
continuos cambios y aprove-
chamos las oportunidades, la 
empresa familiar tendrá cier-
tas garantías de éxito”.

La gran pasión de Vilalta es volar. Desde muy pequeño sus padres le llevaban a ver 
festivales de aviación y allí prendió una afición que le ha acompañado toda la vida. 
A los 17 años hizo su primer curso de piloto y desde 1966 es socio del Aeroclub de 
Reus, entidad que presidió durante 12 años. Vilalta siempre dice que es muy difícil 
transmitir las sensaciones que se tienen al pilotar una avioneta. “Hay que probarlo, 
por ejemplo, a través de un vuelo de iniciación”.  No obstante, “la experiencia verda-
deramente inolvidable, que recuerdas emocionado toda tu vida, es el día que pilotas 
tu solo una avioneta”.

Muchas son las vivencias de Pere Vilalta como aficionado, incluido algún susto, como 
paradas de motor en pleno vuelo. “Recuerdo un viaje a Mallorca con la brújula como 
único sistema de navegación. Y otros muchos, como los vuelos a África. Sobrevolar 
el desierto a baja altura es una experiencia única, creo que la mejor que he vivido 
como aficionado”. 

Vilalta recuerda con cierta nostalgia el ambiente familiar que se vivía en el Aeroclub 
en los años sesenta y setenta. “Una camaradería única; quizá ahora se ha perdido esa 
forma de hacer, pero, naturalmente, eran otros tiempos”.

Su pasión y dedicación al mundo de la aviación le vino recompensada en 2011 con la 
Medalla al Mérito Aeronáutico. 

Pasión por volar
Antoni y Pere Vilalta
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Sostenibilitat
Dossier

Sector químic i administracions

La transició energètica és el gran repte de la indústria en les properes dècades 
en un context d’emergència climàtica. El polígon petroquímic de Tarragona, 

el més gran del sud d’Europa, no és aliè a aquesta situació i les 
seves empreses ja fa anys que impulsen mesures i tiren endavant 

projectes amb l’objectiu d’avançar en la descarbonització i assolir l’objectiu de 
les zero emissions de CO2 l’any 2050. En aquest dossier informatiu, abordem 
com les empreses instal·lades al polígon petroquímic tarragoní estan portant 
a terme aquest procés a les seves diferents plantes, amb la implantació de 
les darreres tecnologies i els avanços cap a un sistema de producció circular, 
amb la reutilització dels residus en els seus processos. L’ús cada cop més elevat 
d’aigua regenerada o els primers passos del projecte de la Vall de l’Hidrogen 
Verd també són temes que es tracten en les pàgines següents.

Per JORDI SALVAT

Tota la informació
econòmica i 
empresarial 
del territori,
al teu abast

.com

.cat
INFORMACIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL DE REUS I EL SEU AMBIT D’INFLUÉNCIA

.cat

.org

.com
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ENTREVISTA a 

Des del mes de maig passat el di-
rector de Dow a Tarragona, Ignasi 
Cañagueral, és el president de l'As-
sociació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT). Ho serà durant 
tres anys, després de prendre el re-
lleu de Rubén Folgado. Cañagueral 
ja havia jugat un paper clau com 
a vicepresident durant el darrer 
mandat, especialment en el des-
envolupament del Pla Estratègic 
2021-2023. En concret, des de la 
presidència de la Comissió de Se-
guretat, que presidia, ha liderat el 
desenvolupament del nou sistema 
de millora contínua de la seguretat.

Quines són les principals ini-
ciatives i mesures que impulsa 
l’AEQT per millorar la sosteni-
bilitat i l’economia circular a les 
empreses del polígon petroquí-
mic de Tarragona?
La seguretat i la sostenibilitat cons-
titueixen el primer dels grans pilars 
del Pla Estratègic AEQT 2021-2023 
que estem desplegant. Això no és 
casualitat, sinó que és el reflex de 
que són les dues grans prioritats 
del nostre sector i, per tant, també 
de la nostra associació. En aquest 
sentit, el Pla no és només un full 

de ruta que marca les grans línies 
mestres de cap a on volem anar, 
sinó que és una eina de treball que 
proposa accions concretes i especí-
fiques que ja estem executant i que 
ens donaran resultats tangibles. 
Per exemple, s’ha parlat molt del 
nou Sistema de Millora continuada 
de la Seguretat, que establirà uns 
estàndards de seguretat conjunts 
per totes les empreses de l’AEQT, 
que van més enllà del que marca 
la normativa, i que serà auditat ex-
ternament. Aquest és un projecte 
pioner, que no existeix en cap altre 
polígon químic del món. Però és 
important que es conegui que, en 
l’àmbit del medi ambient, també 
es treballa en un projecte paral·lel: 
un manual de bones pràctiques 
que les empreses de l’AEQT com-
partiran, amb el mateix objectiu 
de millora continuada. Són dues 
accions concretes, específiques, 
que ja estem desenvolupant, que 
s’han impulsat des de l’AEQT a 
través del Pla Estratègic, i que 
clarament portaran el sector a 
ser encara millor en aquests dos 
àmbits prioritaris per nosaltres: la 
seguretat i la sostenibilitat. Però 
són només dos exemples de les 

En un termini d’entre un 
i dos anys, volem que 
un 25% del total d’aigua 
industrial consumida pel 
sector petroquímic sigui 
regenerada

La Guerra d’Ucraïna 
i la crisi econòmica 
derivada no ens 
ha condicionat 
per continuar 
progressant en la 
transició energètica

moltes accions que estem desenvo-
lupant en l’àmbit de la sostenibilitat 
mediambiental (amb projectes de 
descarbonització, hidrogen, qua-
litat de l’aire...) com, en particular, 
també d’economia circular (reci-
clatge químic, captura i emmagat-
zematge de CO2, regeneració d’ai-
gües residuals...).

L’AEQT és pionera en l’ús d’aigua 
regenerada a la indústria des de 
fa deu anys a través d’AITASA. 
Quin balanç en fa?
El balanç és molt positiu. També 
aquest és un projecte pioner, que si-
tua la indústria química de Tarrago-
na com a referent a nivell mundial. 
Any a any, el nostre consum d’aigua 
regenerada no ha parat de créixer, 

del Camp de Tarragona

El CAT subministra aigua a

25
Indústries

El CAT, la xarxa que uneix

fins arribar a un 18% sobre el total 
d’aigua consumida pel sector l’any 
2021. Es tracta d’aigües residuals 
urbanes, procedents de les depu-
radores de Tarragona i Vila-seca, i 
que la planta d’AITASA tracta per 
tal que puguin ser reutilitzades en 
ús industrial. Això significa que la 
indústria ha alliberat, d’una banda, 
un important cabal d’aigua per a al-
tres usos que el Camp de Tarrago-
na pugui necessitar, la qual cosa és 
una contribució de molt de valor en 
un territori històricament tensionat 
per l’aigua; i de l’altra, que aques-
tes aigües residuals que ara es re-
utilitzen deixen d’abocar-se al mar. 

Quines inversions tenen previs-
tes en l’àmbit de la reutilització 
de l’aigua els propers anys?
D’entrada, ja s’està treballant en 
l’ampliació de capacitat de la plan-
ta actual, per arribar al seu màxim. 
L’objectiu d’aquesta ampliació és 
que es pugui passar dels gairebé 
6 hectòmetres cúbics de capacitat 
actual, a 9, la qual cosa permetrà 
assolir, en un termini d’entre un 
i dos anys, que un 25% del total 
d’aigua industrial consumida pel 
sector petroquímic de Tarragona 
sigui regenerada. 

Però la intenció d’AITASA és anar 
encara més enllà: amb la posada 
en marxa, aquest 2022, de la nova 
planta de tractament conjunt de les 
aigües residuals industrials del sec-
tor, s’ha millorat la qualitat d’aques-
tes aigües, que en un primer mo-
ment es continuen emetent al mar 
a través de l’emissari conjunt. Però 
la qualitat d’aquesta aigua, un cop 
tractada per aquesta nova planta, 
és tan elevada, que ja treballem en 
un pla per poder reutilitzar-la tam-

bé. Aquesta serà la següent fase 
del projecte, més a mig-llarg termi-
ni: construir una nova planta de re-
generació, en aquest cas d’aigües 
residuals industrials, per tal que pu-
guin reaprofitar-se i tornar-se a in-
troduir en el cicle d’aigua industrial.

D’aquesta manera, un cop aques-
ta futura planta estigui construï-
da i en funcionament, la indús-
tria estarà reutilitzant no només 
aigües residuals urbanes, com ja 
fa des del 2012, sinó també les 
seves pròpies aigües residuals 
industrials. Els càlculs són que, 
amb aquesta fase completada, el 
sector arribaria fins a un 40% d’ai-
gua reutilitzada, respecte del to-
tal consumit. A més, es reduirien 
gairebé a zero les emissions de les 
seves aigües residuals al mar: prop 
del 90% podrien se reutilitzades.

Quins efectes pot tenir la Gue-
rra d’Ucraïna i la crisi econòmica 
derivada en el compliment de 
l’objectiu de la neutralitat climà-
tica el 2050?
El context actual, amb la pujada del 
preu de l'energia, la invasió d'Ucraï-
na, i la limitació a la disponibilitat 
de gas, estan tenint un impacte 
molt alt en els costos de produc-
ció. Aquesta pujada que ja s’arros-
sega des de l’any passat, va obrir 
un període de greus dificultats que 
aquest 2022 s’han agreujat amb 
les noves circumstàncies esmen-
tades. Des de la indústria química 
de Tarragona s’observa la situació 
amb preocupació i incertesa, atès 
que els marges de producció pas-
sen fàcilment de positius a nega-
tius en funció de l’oscil·lació dels 
costos. En aquest context, però, 
no deixem de treballar en el pro-

cés de necessària transició cap a la 
neutralitat climàtica. Les empreses 
disposen de plans de descarbonit-
zació ambiciosos però alhora realis-
tes que, si compten amb el suport 
i les facilitats necessàries per part 
de les administracions, permetran 
anar assolint les diferents fites que 
ens hem marcat per als horitzons 
2030 i 2050.

Les circumstàncies esmentades 
(preu de l’energia, guerra...) repre-
senten naturalment un obstacle 
afegit, que ens està obligant a re-
accionar i a treballar de valent per 
garantir la competitivitat present i 
a curt termini. Però això no ens ha 
condicionat per continuar progres-
sant en la transició energètica, que 
per nosaltres no és una opció, sinó 
una obligació, i els primers con-
vençuts som nosaltres mateixos, 
les persones que formem el indús-
tria química.

Quina és la implicació de l’AEQT 
en la Vall de l’Hidrogen Verd?
En el context de la transició energè-
tica, l'hidrogen és ara mateix una de 
les principals alternatives a conside-
rar i, com no pot ser d’altra manera, 

IGNASI
CAÑAGUERAL
PRESIDENT DE L’AEQT

"Per fer possible la tran-
sició energètica caldrà 
considerar altres tipus 
d’hidrogen baix en car-
boni, no només el verd"
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les empreses de l'AEQT exploren 
projectes de transformació en aques-
ta línia. El paper de l'associació ha de 
ser, i ja està sent, el de facilitadora 
i acceleradora d'aquests projectes, 
tant a nivell intern de sector com 
també al si de la Vall de l'Hidrogen 
de Catalunya, de la qual no només 
en som part, sinó que hi participem 
activament. Som la regió del sud 
d'Europa que reuneix més i millors 
condicionants per esdevenir vall de 
l'hidrogen i el centre de gravetat 
d'aquest procés de transició ener-
gètic. Raons que tenen a veure 
principalment amb la presència del 
pol petroquímic, però també amb 
el fet que és la segona àrea metro-
politana de Catalunya; que és la 
gran central de producció d’ener-
gia de l’Estat; o que compta amb 
un dels principals ports de la Me-
diterrània, i amb centres docents i 
de recerca de primer ordre. Com a 
sector, som una peça clau d'aquest 
engranatge.

Com serà impacte dels seus 
usos en la indústria petroquí-
mica tarragonina?
L’hidrogen pot tenir una important 
implantació en la indústria química, 
que el consumeix com a matèria 
primera per a la producció quími-
ca, i que encara en consumirà en 
majors quantitats per al reciclatge 
de residus plàstics i municipals, així 
com per a substituir el gas natural 
en aquells processos difícils d’elec-
trificar, com ara els forns o les cal-
deres. També pot tenir un paper 
important en el sector energètic, 
ja que podria ser un substitut del 
gas natural, sempre i quan existei-
xin una xarxa de distribució i d’em-
magatzematge adequats, i els cos-
tos disminueixin significativament.  

Ara bé, també cal ser realistes: hem 
de ser conscients que l’hidrogen 
verd tardarà temps en ser com-
petitiu i en estar disponible en les 

quantitats necessàries, i que per 
fer-lo possible caldrà un desplega-
ment molt important de genera-
ció d’energies renovables. Per tot 
plegat, des de la indústria química 
portem temps alertant, tant públi-
cament com en especial quan tenim 
ocasió de trobar-nos amb respon-
sables de les Administracions, que 
per fer possible la transició ener-
gètica caldrà considerar altres ti-
pus d’hidrogen baix en carboni, no 
només el verd, i també la captura i 
l’emmagatzematge del CO2 per al 
seu ús futur com a matèria primera.

Algunes empreses consideren 
que la seva lentitud i arbitrarietat 
en algunes decisions és en un fre 
en la implantació de mesures me-
diambientals. Com és la relació 
de l’AEQT en l’administració en 
matèria mediambiental? Com es 
podria millorar?
El nostre territori presenta nombro-
ses fortaleses, que són les que ens 
han permès esdevenir el pol químic 
més important del sud d’Europa i 
referència mundial del sector, però 
també algunes febleses i amenaces 
que ens fan ser menys competitius 
del que podríem ser, i que fins i tot 
suposen una amenaça a la nostra 
viabilitat a mig i llarg termini. Una 
d’elles és, efectivament, la poca 
agilitat en les tramitacions adminis-
tratives, no només d’Espanya en ge-

neral respecte d’Europa, sinó en par-
ticular a Catalunya, que és, d’acord 
amb les dades estadístiques, una de 
les regions de l’Estat a on més es re-
tarden aquestes tramitacions. 

Però aquest no és l’únic factor que 
condiciona la competitivitat del 
nostre territori. També ens impac-
ten les sobre-regulacions i determi-
nats marcs normatius: alguns d’eu-
ropeus, respecte de la resta del 
món; d’altres a nivell espanyol res-
pecte d’Europa (que l’ordenament 
jurídic estatal no reconegui encara, 
per exemple, les xarxes tancades); 
i, fins i tot, també algunes regula-
cions pròpies de Catalunya, com 
la moratòria a la implantació de 
qualsevol nova incineradora de re-
sidus o ampliació de les existents, 
o l’anunciat establiment d’un nou 
impost al CO2. 

Aquests aspectes se sumen a d’al-
tres que també ens situen en infe-
rioritat, com el cost de l’energia, la 
manca d’ample ferroviari europeu, 
les infraestructures elèctriques in-
suficients i obsoletes... En un con-
text de mercats internacionals, on 
les decisions sobre a on invertir (i 
a on desinvertir) es prenen a escala 
global, cal que entre tots treballem 
conjuntament per fer aquests deu-
res. Ens ho hem de prendre com un 
repte i una aposta de país.

Som la regió del 
sud d'Europa que 
reuneix més i millors 
condicionants per 
esdevenir vall de 
l'hidrogen 
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la societat en la qual estem convi-
vint. Volem ser bons veïns”, afirma 
Enedina Espallargas. I afegeix: “No-
saltres estem en l’economia circular 
des de sempre, que és optimitzar 
l’ús de recursos. Ara agafem residus 
o corrents residuals que, amb una 
transformació prèvia, els podem in-
corporem a les nostres instal·lacions. 
Els recursos són finits i ara la gent ja 
ho té clar.”

Repsol té actualment diversos pro-
jectes en marxa i d’altres en fase de 
tramitació administrativa per obtenir 
els permisos corresponents. L’objec-
tiu és substituir matèries primeres 
per productes residuals, com en el 
cas del cru i els derivats del petroli, 
que els aniran reemplaçant per resi-
dus agroforestals, agroalimentaris, 
productes de rebuig, orgànics, de 
plàstics i de consum.

Aquests plàstics procedeixen del des-
ballestament de vehicles o d’hiverna-
cles. “Elaborem el mateix producte 
amb mateix grau de qualitat amb un 
tant per cent de producte residual. 
No ho nota el consumidor i reduïm 
la petjada carbònica. Ho fem signant 
convenis amb empreses que recullen 
aquests plàstics residuals”, explica Es-
pallargas, que detalla  el projecte que 
podria estar en marxa el 2024 a Ta-
rragona i que el 2023 ja ho estarà a la 
planta de Puertollano, on s’està cons-
truint la planta per a la recuperació de 
poliuretà dels matalassos usats. Es 
fabricarà un poliol que s’incorporarà 
al poliol per fer matalassos, en un pro-
cés que anomenen RECPUR (reciclat 
químic d’escuma de poliuretà). Un 
altre projecte és incorporar olis a la 
refineria o oli de piròlisis a partir dels 
plàstics per incorporar-lo a la NAFTA. 
Amb aquestes projectes, Repsol vol 
reciclar 360 quilotones de poliolefines 
circulars i produir dos milions de to-
nes de combustible de baixa empre-
mta de CO2, abatent 7 Mt de CO2 el 
2030. L’objectiu final és la neutralitat 0 
de CO2 el 2050.

“En els darrers anys estem fent 
aquest canvi real de model d’eco-
nomia lineal al circular, de manera 
que un residu esdevingui un re-
curs", afirma des de Covestro Ma-
ria Fayos. En aquest sentit, el 2019 
aquesta companyia va llençar un 
programa estratègic per incorpo-
rar la circularitat en totes les se-
ves àrees: “Ho estem fent a través 
d’una transformació progressiva 
dels nostres centres de producció 
perquè utilitzin matèries primeres 
alternatives al petroli i fonts d’ener-
gia renovables. Requereix de temps 
i aliances amb partners, perquè no 
ho podem fer sols.”

I posa dos exemples: el llançament 
al mercat del primer MDI, un pre-
cursor per a la fabricació d’escumes 

Actualment, aquesta tecnologia 
es troba en fase de proves en una 
planta pilot i esperem poder esca-
lar-la a nivell industrial aviat.”

L’administració, un fre
“Fins ara, a l’autorització administra-
tiva tenies com a matèries primeres 
com el cru, la NAFTA, l’etilè, el propilè... 
però ara posarem els matalassos de 
post-consum o els plàstics de desba-
llestament de vehicle o d’hivernacles. 
I, per a l’administració, tot això està 
catalogat com a residus i nosaltres 
no estem autoritzats per tractar, ges-
tionar o incorporar residus a les nos-
tres instal·lacions”, explica Espallargas 
(Repsol). La companyia ha demanat 
a l’administració que 
els autoritzi a posar 
residus a les seves 

Hem reunit en una taula rodona res-
ponsables de les àrees de medi am-
bient de tres empreses del polígon 
petroquímic de Tarragona per parlar 
de les mesures per potenciar la soste-
nibilitat i l’economia circular en les se-
ves organitzacions. Es tracta de Maria 
Fayos, responsable de medi ambient 
de Covestro España; Conchi Lázaro, 
cap de seguretat i medi ambient de 
VOPAK Terquimsa i Enedina Espa-
llargas, gerent de medi ambient de 
Repsol Química. Aquestes tres di-
rectives coincideixen en la gran tasca 
portada a terme els darrers anys en 
matèria mediambiental per les seves 
companyies i també en el fre per po-
der desenvolupar aquests projectes 
que troben en les administracions i la 
manca d’agilitat per legalitzar aquests 
nous processos beneficiosos per a la 
millora de la sostenibilitat.

“La indústria Química és conscient de 
la situació d’emergència climàtica que 
vivim i els reptes que això suposa per 
al futur del planeta i està prenent me-
sures ambicioses”, afirma Maria Fayos 
(Covestro), que afegeix que aquest 
“ferm compromís” es tradueix en què 
“les empreses del polígon tarragoní 
disposen de programes estratègics 
per assolir la neutralitat climàtica i es-
devenir plenament circulars.”

“A Covestro, el 2021 vam reduir el 
consum específic d’aigua i les emis-
sions específiques de CO2 prop d’un 

10% respecte l’any anterior i això 
s’aconsegueix amb una inversió 
constant en actuacions de millora 
ambiental, que l’any passat van arri-
bar a prop d’un milió d’euros en el 
cas de la planta de Tarragona”, expli-
ca Fayos, que considera important 
en les inversions de futur tenir en 
compte el factor de la sostenibilitat 
i posa un exemple: “Estem acabant 
de construir una nova planta de pro-
ducció de clor, que serà la primera 
planta de producció de clor del món 
amb tecnologia ODC, que és una 
innovació de Covestro que permet 
reduir en un 25% el consum elèctric 
en la producció de clor respecte la 
millor tecnologia actual. I això es tra-
duirà en una reducció de les emis-
sions de CO2 de 22.000 tones a l’any, 
que equival al que emeten 15.000 
vehicles a l’any.”

Des de VOPAK Terquimsa, Conchi Lá-
zaro, coincideix amb Fayos en què “la 
preocupació pel medi ambient és latent 
en el sector des de fa molts anys.” Prova 
d’això són les actuacions que estan por-
tant a terme les empreses del polígon 
petroquímic, com inversions encamin-
ades a la protecció del medi ambient, 
reducció del consum d’aigua i ús d’aigua 
regenerada, la participació a l’Observa-
tori de la Qualitat de l’Aire, impulsat 
per Repsol i la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb l’Institut Cerdà i en la comuni-
cació proactiva des de les empreses a la 
població i les administracions.

Com a empresa auxiliar d’altres quími-
ques, VOPAK Terquimsa ha establert 
objectius de sostenibilitat a nivell me-
diambiental i global emmarcats en 
l’Agenda de Sostenibilitat creada l’any 
passat, una Agenda basada en les per-
sones, la seguretat, el medi ambient, 
l’entorn i la societat en sí. “Els objec-
tius són la reducció de la petjada de 
carboni i el 2023 s’assolirà un 22% de 
reducció respecte el 2020 amb l’ob-
jectiu del 2030 arribar a una reducció 
del 60%, l’electrificació de la flota de 
vehicles, arribar al 100% del consum 
elèctric de fonts renovables -objectiu 
assolit durant l’any 2020-, auto-abasti-
ment d’energia amb plaques solars en 
els edificis i la reducció d’emissions de 
compostos organo-volàtils més enllà 
de l’establert legalment, entre d’altres. 
A més, estem adaptant les nostres ins-
tal·lacions per a l’emmagatzematge de 
combustibles lleugers i les noves ener-
gies del futur”, comenta Lázaro.

En l’economia circular des 
de fa anys
“Quan parlem de sostenibilitat me-
diambiental sembla que sigui una 
cosa novedosa i no és així. Des dels 
anys 90, a Repsol ja tenim a tots els 
complexos industrials un departa-
ment de medi ambient que es pre-
ocupen de les impactes mediam-
bientals de les nostres activitats. És 
un compromís de Repsol i la resta 
del polígon petroquímic ser part de 

Estem acabant de 
construir una nova 
planta de producció de 
clor que reduirà en un 
25% el consum elèctric

Maria Fayos
Covestro

De esquerra a dreta: Maria Fayos, Enedina Espallargas i Conchi Lázaro

de poliuretà, que és climàticament 
neutre perquè està produït a partir 
de residus vegetals (biomassa); i el 
desenvolupament d’una tecnologia 
pròpia de reciclatge de les espumes 
de poliuretà dels matalassos i coi-
xins que permet recuperar la tota-
litat dels seus components inicials. 

instal·lacions i això són canvis adminis-
tratius a les autoritzacions ambientals. 
“Les nostres instal·lacions ja estan pre-
parades, però ens falta l’autorització 
administrativa”, lamenta Espallargas, 
que es queixa també que “el discurs 
de les diferents administracions no és 
el mateix.” 

Cal més agilitat a les 
administracions per afrontar 
els avanços mediambientals



l’any i una recent actuació permetrà 
arribar a 70.000 m3/any.

Els efectes de la 
Guerra d’Ucraïna
“La Guerra ens provoca dues situa-
cions pel que fa a la sostenibilitat: un 
retrocés i un estímul. Els projectes de 
sostenibilitat requereixen inversions 
importants i, a curt termini, en un con-
text de cri si com l’actual, continuen 
en marxa però poden patir una ralen-
tització degut a la preocupació de les 
empreses per mantenir la seva rendi-
bilitat, eficiència i afrontar la crisi ener-
gètica. Per altra banda, pot suposar 
un estímul si la crisi energètica és con-
verteix en un problema estructural, ja 
que pot potenciar el consum d’energia 
renovable i, per tant, la inversió en in-
fraestructures i instal·lacions que facin 
possible aquesta transició energètica”, 
afirma Lázaro (VOPAK Terquimsa).

Des de Covestro, Fayos assenyala que 
“aquest context actual tan complex de 
crisi energètica ens ensenya que el camí 
correcte és la transformació energètica 
i deixar la dependència dels combusti-
bles fòssils.” “Penso que en una situació 
de crisi s’obren finestres d’oportunitat, 
igual que la pandèmia va ser una opor-
tunitat per desenvolupar i consolidar 
el teletreball. Estic convençuda que 

A l’abril va aprovar-se una llei que 
parla de l’economia circular però 
encara no se n’ha desenvolupat la 
reglamentació per posar la filosofia 
a la realitat. “Com a empreses hem 
estat molt oberts amb l’adminis-
tració i teníem grups mixts que ens 
reuníem i eren molt actius, amb un 
intercanvi d’informació, però s’ha 
aturat i anem d’un en un. Com a 
AEQT estem units i des de fa molt 
temps”, assegura Espallargas.

“Tenim una administració molt len-
ta. Molts negocis i projectes s’en-
darrereixen perquè l’administra-
ció, que són molt exigents amb els 
nostres terminis, no compleixen els 
seus per a les resolucions de canvis 
i autoritzacions ambientals”, avisa 
des de VOPAK Terquimsa Lázaro, 
que va més enllà: “A vegades les re-
solucions i les condicions establer-
tes son molt arbitràries. Depenen de 
la comunitat autònoma, del servei 
territorial, o del mateix tècnic enca-
rregat de l’expedient.”

Maria Fayos (Covestro) assenyala que 
s’ha traslladat en moltes reunions 
amb l’administració i grups de treball 
que les empreses necessitem l’acom-
panyament dels poders públics per-
què tenen un paper molt important 
per afrontar tots els reptes que deri-
ven de la transició energètica. I posa 
l’exemple de la moratòria de dos anys 
en què no es podrà ampliar ni cons-
truir incineradores de residus: “El de 
Catalunya és un cas únic a Europa, ja 
que al continent si es contempla la in-
cineració de residus com la via de ges-
tió més adequada per a alguns dels 
més perillosos. A Catalunya, sense 
cap fonament tècnic ni legal, s’apro-
va aquesta moratòria, que és un fre 
al creixement i genera una incertesa 
que no ajuda a desenvolupar el teixit 
industrial de la zona. A més, eliminar 
la via d’incineració per a la gestió dels 

residus perillosos no redueix en cap 
cas l’impacte ambiental, perquè com-
portarà que s’hagin de gestionar per 
una via més contaminant o s’acabin 
incinerant fora de l’Estat, incremen-
tant el risc i les emissions associades 
al transport.”

Repsol també es troba amb aquesta 
indefinició per part de l’administració. 
“A Puertollano, l’administració va enten-
dre el projecte del RECPUR. A Tarragona 
sembla que ens haurem de registrar 
com a gestors de residus, però no tenen 
clar com orquestrar aquests nous pro-
jectes. Nosaltres anem a l’administració 
amb un problema i una proposta de so-
lució”, assevera Espallargas.

L’hidrogen verd, 
una alternativa?
“L’hidrogen verd és la palanca clau 
per a la descarbonització, perquè 
es produeix amb fonts d’energia re-
novables. Estem donant suport a la 
Vall de l’Hidrogen Verd, liderada 
per la Universitat Rovira i Virgili”, 

afirma Espallargas, que recorda que 
el 70% del consum total d’hidrogen 
de l’Estat espanyol és de Repsol i ac-
tualment és hidrogen gris, que prové 
de fonts fòssils, com el gas natural. 
“Tenim un projecte per instal·lar un 
electrolitzador de 150 Megawats per 
produir hidrogen amb energies re-
novables”, assenyala.

Lázaro, per la seva banda, explica 
que la tasca de VOPAK Terquimsa 
és establir la logística del transport 
i emmagatzematge de l’hidrogen 
verd, que a dia d’avui no existeix i no 
és fàcil, ja que és un producte que 
s’ha de transportar a 260 graus sota 
zero i requereix uns vaixells determi-
nats i més espai d’emmagatzemat-
ge, amb seguretats especials i molt 
impacte visual. “Estem treballant en 
projectes i idees i una possibilitat 

és transportar-lo mitjançant altres 
matèries, com per exemple l’amo-
níac verd. L’amoníac ja compta ac-
tualment amb una cadena logística 
consolidada. Amb un procés d’elec-
tròlisis en destí es podria separar 
l’hidrogen per disposar de la font 
d’energia renovable: hidrogen verd. 
Cal la implicació de l’administració”, 
considera Lázaro, que afegeix que, 
si ens basem només en energies 
verdes com l’hidrogen, la neutralitat 
climàtica al 2050 serà difícil asso-
lir-la.” Aposta per “passes intermit-
ges”, com la captura del CO2, que po-
den ajudar a les empreses a arribar 
a aquesta neutralitat i a més perme-
ten engegar projectes de circularitat. 
El CO2 amb l’hidrogen serveix per 
sintetitzar fuel.

Per la seva banda, Espallargas afegeix 
que l’objectiu de Repsol és ser més efi-
cients, responsables amb els consums 
i hi ha moltes inversions encarades 
cap aquí en l’aturada de la refineria 
d’aquest mes d’octubre. “Hem de re-
duir els consums i ser multienergètics, 
combinant fonts”, considera.

Pioners en l’ús 
d’aigua regenerada
Aquest mes d’octubre s’han complert 
deu anys de l’entrada en servei de la 
planta d’aigua regenerada a partir de 
les estacions depuradores de Tarra-
gona, Salou i Vila-seca, d’on actual-
ment es capten cada any 10 hectòme-
tres cúbics d’aigua i en surten uns 4,8 
hectòmetres d’aigua regenerada, que 
es consumeixen a la indústria quími-
ca. És aigua que aniria a parar al mar i 
que, al regenerar-la, s’estalvia consum 
de fonts primàries (riu Francolí, Ebre o 
pantà del Gaià), encara que té un cost 
més elevat que agafar aigua de fonts 
primàries.

“És un clar exemple d’economia circu-
lar en l’àmbit de la gestió hídrica i en 
què Tarragona és capdavantera, de-
mostrant el compromís de la indústria 
tarragonina amb aquest recurs escàs. 
El 2013 l’aigua regenerada era un 4% 
del consum total d’aigua de la indus-
tria química tarragonina i el 2018 es va 
assolir el màxim històric amb un 18%”, 
explica Fayos, que destaca que s’està 
treballant per ampliar la planta d’ai-
gua regenerada i assolir el 25% en dos 
anys. A més, a mig termini, AITASA vol 
construir una planta per regenerar les 
aigües residuals de la pròpia indústria 
i arribar a un 40% de consum d’aigua 
regenerada respecte el total d’aigua 
de les empreses de l’AEQT.

A més, assenyala que a la planta de 
MDI de Covestro a Tarragona, el con-
sum d’aigua regenerada arriba al 40%. 
A banda, la companyia empra l’aigua 
de pluja, recollida en una bassa, per 
alimentar torres de refrigeració, re-
duint la despesa hídrica en 50.000 m3 

Elaborem el mateix 
producte amb el mateix 
grau de qualitat amb 
un tant per cent de 
producte residual.

Enedina Espallargas
Repsol Química

Conchi Lázaro 
VOPAK Terquimsa
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aquesta crisi serà un estímul per anar 
cap a la transformació energètica i la 
neutralitat climàtica”, conclou.

En una empresa multienergètica com 
Repsol, el conflicte bèl·lic que ha de-
rivat a un conflicte energètic genera 
una gran incertesa, però, segons Es-
pallargas, els plans no han canviat i 
l’aturada d’octubre a la refineria com-
portarà moltes inversions per reduir 
les emissions de CO2. “El compro-
mís d’arribar a la reducció del 100% 
d’emissions netes el 2050 continua so-
bre la taula. Som una companyia molt 

gran que, quan hem decidit anar cap a 
una banda, és molt difícil canviar per-
què la inèrcia et porta cap aquí. Es pot 
endarrerir una mica, però no s’aturen 
els plans estratègics”, assegura.

“El nostre objectiu a nivell de compan-
yia és el 2035 ser neutres climàtica-
ment pel que fa a les emissions de les 
pròpies instal·lacions i les emissions 
de fonts externes d’energia. El 2005 
ens vam fixar l’objectiu de reduir en un 
50% les emissions específiques de CO2 
per al 2025 i el 2021 la reducció ja va ser 
d’un 54%”, afirma Fayos (Covestro).

La Guerra d’Ucraïna 
pot suposar un estímul 
si la crisi energètica 
és converteix en un 
problema estructural
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Repsol destina 100 millones 
a la parada más importante 
de la historia de la refinería

La inversión realizada habilita un 
nuevo ciclo operativo que permiti-

rá que el Complejo 
Industrial avance 

en su transformación, con foco en 
la reducción de emisiones de CO2, 
la circularidad y la digitalización.

Los trabajos, que se prolongarán 
durante dos meses, permitirán la 
revisión de 730 equipos y la puesta 
en marcha de proyectos por valor 
de 70 millones de euros, que me-
jorarán la competitividad y la efi-
ciencia energética de las instalacio-
nes y evitarán la emisión de 32.500 
toneladas de CO2 anuales.

El máximo respeto al medio am-
biente y la seguridad marcarán la 
parada, que involucrará a una me-
dia diaria de 2.900 trabajadores, con 
puntas máximas de 3.700 personas.

Se realizarán inversiones de me-
jora tecnológica para incremen-
tar la competitividad, así como 
inspecciones y trabajos de man-
tenimiento en diversas unida-
des, con una estimación total de 
750.000 horas/persona.

El director del Complejo Indus-
trial, Javier Sancho, ha desta-
cado la clara apuesta de Repsol 
por Tarragona y por mantener la 
refinería como un referente in-
dustrial, tecnológico, sostenible 

y competitivo que permita con-
tinuar generando valor social y 
económico para el territorio.

La parada plurianual de man-
tenimiento de las unidades 
de combustible del Complejo 
Industrial de Tarragona (des-
tilación e hidrotratamientos), 
arrancará el 23 de septiembre. 
Estas unidades han sido someti-
das a trabajos de mantenimien-
to de forma periódica, pero es 
ahora cuando paran de forma 
simultánea para poder realizar 
los trabajos de inspección regla-
mentarios y emprender mejoras 
que permitan incrementar la fia-
bilidad, la seguridad y la eficien-
cia energética de los equipos. El 
resto de las áreas del Complejo 
Industrial, como las plantas del 
área química, seguirán funcio-
nando con normalidad.

Esta parada programada es la 
más importante de la historia de 
la refinería y representa el inicio 
de una nueva etapa, marcada 
por la descarbonización, la circu-
laridad y la digitalización, que se 
caracterizará por la implementa-
ción de procesos de producción 
más ecológicos. La parada repre-
senta, pues, el punto de inicio 
efectivo de la transformación del 
Complejo Industrial de Tarrago-
na, en un hub multienergético.

Repsol apuesta por Tarragona
Con una inversión total de 100 
millones de euros, esta parada 
es la más importante de las que 
se han llevado a cabo en la refi-
nería, tanto en lo que se refiere a 
su presupuesto, como al número 
de equipos que se intervendrán. 
Los trabajos durarán 53 días e 
incluyen actuaciones de mante-
nimiento, inspecciones e inver-
siones diversas.

En este sentido, se revisarán un 
total de 730 equipos, en los que 
se realizarán inspecciones regla-
mentarias y trabajos de manteni-
miento, y se sustituirán otros 32 
equipos. También se revisarán 
122 líneas, 35 hornos y 530 válvu-
las de seguridad. Por lo que res-
pecta a las inversiones, se pon-
drán en marcha proyectos por 
valor de 70 millones de euros que 
mejorarán la eficiencia energéti-
ca de las instalaciones y evitarán 
la emisión de 32.500 toneladas 
de CO2 anuales (el equivalente 
a las emisiones anuales de una 
población de 10.000 habitantes). 
Las inversiones tendrán que ver 
con los ámbitos de la seguridad, 
el medio ambiente y la eficiencia 
energética, la descarbonización, 
la circularidad y la digitalización, y 
se realizarán aplicando las mejo-
res tecnologías disponibles. Todo 

ello representará el relanzamien-
to de la refinería y el inicio de una 
nueva etapa en las plantas de 
combustibles para dar respuesta 
a los hitos establecidos de cara a 
la descarbonización del Comple-
jo Industrial hacia las emisiones 
neutras de CO2, el año 2050. La 
instalación de un nuevo preca-
lentador de aire de la unidad de 
Platformado y el nuevo sistema 
de recuperación de calor en las 
unidades de destilación, son dos 
de las actuaciones más relevan-
tes que se llevarán a cabo.

El director del Complejo Indus-
trial de Repsol en Tarragona, Ja-
vier Sancho, ha resaltado «la clara 
apuesta de Repsol por Tarragona 
y por mantener su refinería como 
un referente industrial, tecnológi-
co, sostenible y competitivo» que 
permita continuar generando va-
lor social y económico. Sancho ha 
destacado que «solo en paradas 
de mantenimiento, la compañía 
destinará este año en Tarragona 
más de 120 millones de euros».

Empresas auxiliares
Una cincuentena de personas ha 
trabajado durante dos años en la 
preparación de esta parada de 
mantenimiento. Además de es-
tas personas, para los trabajos 
de ejecución, se sumarán alrede-
dor de 500 profesionales de la 
refinería y otros 23 procedentes 
de diferentes centros industria-
les de Repsol. Asimismo, Repsol 
contará con los servicios de más 
de 80 empresas auxiliares, el 90% 
de las cuales son locales o tie-
nen delegación en Tarragona. El 
Complejo Industrial de Repsol es 
una de las industrias destacadas 

en su entorno, por su capacidad 
para generar empleo y desarro-
llo social y económico, y en esta 
parada ha hecho un esfuerzo por 
fomentar el empleo entre las em-
presas y los trabajadores del en-
torno inmediato.

En total, la parada empleará 
de forma directa a una media 
diaria de 2.900 personas, con 
puntas de trabajo durante las 
cuales accederán al Complejo 
hasta 3.700 personas. Este vo-
lumen de personas y trabajo 
equivale a un total de 750.000 
horas/persona. Es decir, si los 
trabajos de la parada pudiera 
hacerlos una única persona en 
jornadas laborales de ocho ho-
ras, debería dedicar 257 años 
de trabajo ininterrumpido.

Seguridad y formación
La seguridad y la salud de las per-
sonas son la máxima prioridad de 
Repsol y, en esta línea, se han de-
sarrollado cursos de formación 
específica para los trabajadores 
de plantilla y de las empresas 
auxiliares que participarán en la 
parada. Además de la formación 
ordinaria, se han impartido un 
total de 33.600 horas de forma-
ción en materia de seguridad. En 
este sentido, se ha realizado un 
esfuerzo especial por concienciar 
y sensibilizar a todos los partici-
pantes en la parada de la impor-
tancia de cumplir todas las nor-
mas de seguridad vigentes para 
prevenir accidentes laborales y 
guardar el máximo respeto al 
medio ambiente.

Más allá de las medidas de segu-
ridad propias del Complejo In-

dustrial, y tal y como ya se había 
hecho en paradas anteriores, se 
ha creado un Grupo de Coordina-
ción de Seguridad y Medio Am-
biente formado por 186 técnicos 
que se dedicarán en exclusiva a 
labores de prevención y seguri-
dad. Este grupo contará con el 
apoyo de empresas especializa-
das en tareas específicas, como 
por ejemplo los trabajos en al-
tura o el control de maniobras y 
también, con equipos 24 horas 
de emergencia y de rescate. Se 
trata de personal altamente cua-
lificado, dedicado exclusivamen-
te a estas labores y con una dila-
tada experiencia.

Otro aspecto que determinará 
esta parada es la situación crea-
da por el COVID-19, que ha obli-
gado a establecer diversas medi-
das preventivas para velar por la 
salud de los trabajadores. A pe-
sar de la positiva evolución de la 
pandemia en los últimos meses, 
se dispone de protocolos de ac-
tuación que se activarán para la 
protección de los trabajadores en 
caso necesario.

Parar para avanzar
Este tipo de paradas de man-
tenimiento están programadas 
y se rigen por un calendario 
plurianual. Se repiten de forma 
periódica para la revisión, man-
tenimiento y mejora de las uni-
dades. Tras una actuación de es-
tas características, las unidades 
recuperan sus condiciones ori-
ginales para operar, de acuerdo 
con los más altos estándares de 
seguridad, realizándose con la 
mayor optimización posible en 
tiempo y costes.

REDACCIÓ
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Els reptes per al futur del sector 
petroquímic de Tarragona

Química: la ciència clau per al 
compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible

Hi ha nombrosos motius 
pels quals comptar amb 
una indústria química tan 
potent és bo per al Camp 
de Tarragona. Econòmica-
ment, genera molta ocupa-
ció estable i de qualitat, així 
com activitat indirecta i in-
duïda per a centenars d'em-
preses. A més, actua com 
a pol d'atracció de grans 
infraestructures (ports, 
autopistes i autovies, vies 
fèrries…), de talent (a Ta-
rragona comptem amb una 
universitat que és referent 
mundial a l'àmbit de la Quí-
mica), de recerca (comptem 
amb centres d’investigació 
vinculats a la Química de 
prestigi mundial)... Sense 
oblidar que els productes 
que fabrica són essencials 
per a la societat en tots els 
seus àmbits.

Des de l'AEQT estem con-
vençuts que hi ha un futur 
per al polígon químic de Ta-
rragona. Un futur pròsper i 
competitiu en què el sector 
seguirà generant aquest 
valor i contribuint al des-
envolupament sostenible 
del territori… Però aconse-
guir-ho dependrà de dues 
grans àrees d’acció. 

Una d’interna, que depèn 
del mateix sector: el clúster 
químic de Tarragona té per 
endavant molts reptes que 
ha de resoldre, i que es re-
cullen tant al Pla Estratègic 
de l'AEQT que es va posar 
en marxa l'any passat, com 
a l'estratègia global del 
clúster ChemMed.

Però, sobretot, el futur del 
sector dependrà de rep-
tes externs, que depenen 
dels poders públics i con-
figuren la nostra compe-

Al llarg de la història, la Química ha 
contribuït de manera decisiva a la 
millora de la nostra qualitat de vida 
en molts àmbits, com ara la pro-
ducció de medicaments, la potabi-
lització de l'aigua o la fabricació de 
nous productes útils en el nostre 
dia a dia. Un dels principals reptes 
que tenim com a societat és frenar 
el canvi climàtic així com combatre 
les seves conseqüències, de les 
que, malauradament, cada cop te-
nim més evidències.

La lluita contra el canvi climàtic 
comporta de manera inherent un 
canvi en el model econòmic cap 
al concepte que coneixem com a 
economia circular, basat en l'ús de 
matèries primeres i energies reno-
vables, la fabricació de productes 
evitant la generació de residus o 
la reutilització de residus forestals, 
industrials i urbans mitjançant la 
seva transformació en produc-
tes de valor afegit. La crisi deguda 
a la pandèmia provocada per la 
COVID-19 o la guerra a Ucraïna ha 
posat de manifest encara més la 
necessària transició cap a un nou 
model productiu basat en la des-
centralització i la sostenibilitat on 
petites i mitjanes indústries pro-
ductives estiguin més properes a 
les matèries primeres.

En aquest context, la Química 
continua sent la ciència clau per 
avançar en el compliment dels ob-
jectius de desenvolupament sos-
tenible (ODS) que Nacions Unides 
va concretar a l'Agenda 2030. Tant 
les universitats com les empreses 
químiques estan investigant i in-
novant en el desenvolupament de 
nous processos relacionats amb el 
concepte d'economia circular, com 
per exemple, tecnologies de cap-
tura de CO2, noves composicions 
de plàstics (bio)degradables que 
permetin la substitució progressiva 
dels plàstics tradicionals, el disseny 
de materials més eficients per a 
plaques fotovoltaiques o aeroge-

titivitat com a territori. En 
primer lloc, cal esmentar 
les limitacions actuals a 
les opcions de reciclatge, 
com a conseqüència d'una 
visió parcial de la circula-
ritat, concepte que caldria 
entendre en el sentit més 
ampli. S'han de considerar 
alternatives com el reciclat-
ge químic, i també s'ha de 
considerar la possible cap-
tura i emmagatzematge de 
CO2 per al seu ús posterior 
com a matèria primera.

En matèria energètica, el 
cost actual és un autèntic 
fre, que se suma a d’altres 
com l'absència, encara, de 
xarxes tancades a Espanya. 
Sense oblidar l'alt cost dels 
drets d'emissió de CO2.

Pel que fa a la transició 
energètica, els objectius de 
millora de l'eficiència que 
ens marca la prospectiva 
PROENCAT de la Generali-
tat són poc viables tenint 
en compte les tecnologies 
disponibles i sobretot la 
disponibilitat de sòl i llicen-
cies al respecte. També cal 
destacar que el desplega-
ment de producció de re-
novables és insuficient per 
produir hidrogen verd i per 
l ’electrif icació amb baixa 
empremta de Carboni que 
es requereix. I s'hi uneix el 

clar dèficit d'infraestructu-
ra de xarxa elèctrica tenint 
en compte l'objectiu reque-
rit d'electrif icació.

D'altra banda, els projectes 
d'inversió de les empre-
ses estan sotmesos a trà-
mits administratius lents 
i feixucs que representen 
una altra barrera, així com 
l'excés de regulació en rela-
ció amb la resta de la Unió 
Europea. Tenim exemples 
recents a nivell de Catalun-
ya, com ara la prohibició 
dels processos d'incinera-
ció o el nou impost anun-
ciat al CO2.

Finalment, les nostres in-
fraestructures, com les 
viàries o ferroviàries, estan 
notablement endarrerides 
en relació amb la nostra 
competència europea i de 
la resta del món.

Elements tots ells que no 
només necessitem resol-
dre, sinó que cal que sigui 
el més ràpid possible. Mal-
grat parlem d’escenaris a 
llarg termini, és ara, en els 
propers mesos i anys, quan 
les grans multinacionals 
estan prenent les decisions 
que marcaran les properes 
dècades i el paper que hi 
jugarà Tarragona. No ens 
ho podem deixar perdre.

Maria
Mas

Directora de l’AEQT

Yolanda
Cesteros

Degana de la Facultat 
de Química URV

neradors, la fabricació de materials 
aïllants que optimitzen el consum 
energètic en edificis o la formulació 
de nous carburants més ecològics 
i eficients.

A les comarques de Tarragona, 
cal destacar la constitució de la 
Plataforma Hidrogen Verd Cata-
lunya Sud, liderada per la URV i en 
què participen més de cinquanta 
agents del territori, entre els quals 
hi ha la indústria química, que pre-
tén impulsar la implementació de 
l'hidrogen per combatre el canvi 
climàtic. Entre els seus objectius, 
està coordinar inversions que 
permetin la construcció de noves 
plantes de producció d'hidrogen 
per utilitzar-les com a combustible 
substitut dels combustibles fòssils i 
com a matèria primera en la fabri-
cació de productes químics.

En l’àmbit educatiu, a la Facultat de 
Química de la Universitat Rovira i 
Virgili portem 15 anys organitzant 
unes Jornades sobre Química Ver-

da dirigides als estudiants de Grau. 
L'educació i la conscienciació sobre 
temes ambientals és fonamental 
en la construcció d'una societat 
més sostenible, i encara que a la 
Facultat de Química ja incorporem 
aquests aspectes a les assignatu-
res que impartim, aquestes Jor-
nades ens permeten centrar-nos, 
plantejar-nos i tractar problemàti-
ques específiques, i reflexionar-hi 
amb més profunditat al voltant de 
totes aquestes qüestions. 

El centre promou també la forma-
ció dels estudiants en els darrers 
avenços cientificotecnològics ja 
que compta amb un professo-
rat que realitza recerca puntera. 
Aquesta excel·lent formació per-
met als estudiants incorporar-se 
tant al sector industrial com fer re-
cerca en universitats, centres de re-
cerca o empreses. El Grau de Quí-
mica de la URV és el primer i únic de 
l'Estat que ofereix als estudiants la 
possibilitat de fer una menció dual 
amb més de 1100 h de pràctiques a 
l'empresa per tal d'adaptar la seva 

formació a la realitat de la indústria 
química on molts dels projectes 
que es desenvolupen estan dirigits 
a la millora de la sostenibilitat i efi-
ciència dels processos.

El compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible de-
pendrà del progrés de la química 
per resoldre aquests reptes impor-
tants, i necessita de l’estreta col·la-
boració entre administracions, aca-
dèmia, indústria i societat.
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Sense tecnologies pont, no serà 
possible assolir els objectius de 
neutralitat climàtica establerts 

Europa ha aprovat l’Euro-
pean Green Deal, que té 
com a objectiu reduir les 
emissions d’efecte hiverna-
cle un 55% el 2030, respecte 
del 1990, i arribar a la neu-
tralitat climàtica el 2050. 
Les lleis del canvi climàtic 
espanyola i catalana també 
tenen objectius de reducció 
ambiciosos: d’un 23% i un 
40%, respectivament, per al 
2030. L’impacte en la mobi-
litat, la química i l’energia 
serà important, especial-
ment al complex petroquí-
mic de Tarragona, on es pro-
dueixen el 25% dels químics 
i el 40% dels plàstics d’Es-
panya, a més de ser un dels 
principals clústers de pro-
ducció i consum d’hidrogen 
a Espanya, amb unes 90.000 
tones anuals. El potencial al 
clúster de Tarragona és de 
500MW i d’1GW d’hidrogen 
per als anys 2025 i 2030, 
respectivament, lluny de les 
escales comercials d’electro-
litzadors disponibles (100-

200MW). És per això que 
necessitarem flexibilitat re-
gulatòria i tecnologies pont 
fins que hidrogen renovable 
estigui disponible de forma 
contínua, en gran escala i de 
forma competitiva. 

L’hidrogen tindrà un paper 
important en l ’assoliment 
dels objectius de neutralitat 
climàtica i d’economia circu-
lar, amb aplicacions en dife-
rents sectors industrials. El 
primer sector a desenvolu-
par seria el de la mobilitat 
rodada, aèria i marítima, 
que tenen objectius de re-
ducció d’emissions notables 
i són difícils d’electrificar. 
La producció de biocom-
bustibles i de combustibles 
baixos en carboni a par-
tir de residus municipals o 
a partir de la molècula de 
CO2 requereixen hidrogen. 
A més, la província de Ta-
rragona disposarà de flotes 
autobusos d’hidrogen amb 
pila de combustible. 

El segon sector seria la in-
dústria química, que con-
sumeix hidrogen com a 
matèria primera per a la 
producció química, i que 
encara en consumirà en 
majors quantitats per al re-
ciclatge de residus plàstics 
i municipals, així com per a 
substituir el gas natural en 
aquells processos difícils 
d’electrificar, com ara els 
forns o les calderes. Final-
ment, en el sector energè-
tic, l ’hidrogen podria ser un 
substitut del gas natural, 
sempre i quan existeixin 
una xarxa de distribució i 
d’emmagatzematge ade-
quats, i els costos dismi-
nueixin significativament. 

Els requeriments d’hidro-
gen renovable imposats per 
la directiva d’energia reno-
vable (RED II), la disponibi-
litat d’energia renovable, 
d’infraestructura elèctrica i 
de gas, i un sistema de ga-
ranties origen per a la co-

Carles
Alabau

Coordinador del 
Grup H2 de l’AEQT

mercialització, limiten la im-
plementació de l ’hidrogen 
renovable. RED II requereix 
que l ’energia renovable per 
a la producció d’hidrogen si-
gui de nova construcció, es-
tigui en un determinat terri-
tori proper a la producció, i 
tingui una cassació horària, 
provocant que els electrolit-
zadors no puguin funcionar 
8.760 hores de l ’any i aug-
mentin significativament 
els costos. 

La disponibilitat d’energia 
renovable és important: 
per assolir 1GW a partir 
d’electrolitzador, faria falta 
l ’equivalent a 5GW d’ener-
gia solar (8.000 hectàrees) o 
3GW d’eòlica (1.000 molins), 
aproximadament. Es neces-
sita, a més, infraestructura 
d’alta tensió (220/400kV) 
per poder transportar tanta 
energia renovable i alimen-
tar electrolitzadors de gran 
escala. L’alternativa seria la 
de tenir una xarxa de distri-
bució i transport d’hidrogen 
des de zones de producció 
renovable a les zones de 
consum, com podria ser de 
l ’Aragó a Catalunya. Qües-
tions que difícilment es po-
dran resoldre a curt termi-
ni. És per això que disposar 
d’hidrogen baix en carboni 
a partir del reformat del 
metà i la captura, ús i so-
terrament del CO2, podria 
ser un solució pont fins a 
poder disposar d’energia 
renovable o H2 renovable a 
gran escala i de proximitat.

L’estratègia europea, a tra-
vés de la taxonomia d’in-
versions sostenibles, defi-
neix que l ’H2 sostenible és 
aquell que emet menys de 
3 quilograms de CO2 per 
cada quilogram d’H2 en la 

seva producció, un avanç 
important respecte dels 9kg 
de CO2 emesos actualment 
per 1kg H2 gris. Hidrogen 
renovable seria aquell que 
genera 0 kg de CO2, però 
ja veiem que Europa per-
met certa flexibilitat (3 kg 
de CO2): hidrogen a partir 
d’electròlisi amb energia 
elèctrica amb baixa petjada 
de carboni, hidrogen a par-
tir del reformat del metà i la 
captura de CO2, o la piròlisi 
del metà, són tecnologies 
que poden assolir aquest 
objectiu. Així, totes les tec-
nologies de producció d’hi-
drogen que compleixin amb 
aquest requeriment (3 kg 
de CO2) haurien de ser con-
siderades i suportades tant 
en l ’estratègia europea com 
en les estratègies dels res-
pectius estats membres. 

Europa indica en la seva es-
tratègia de l ’hidrogen que 
tots dos, l ’hidrogen renova-
ble i el baix en carboni, han 
de rebre suport per tal d’as-
solir els objectius de neu-
tralitat climàtica. Permetre 
la competitivitat entre di-
ferents tecnologies de pro-
ducció hidrogen resultaria 
en un millor retorn econò-
mic, tant per al sector públic 
com per al privat, mentre 
s’incentiva la cadena de va-
lor de l ’hidrogen renovable 

i es redueixen les emissions 
de CO2.  El fet que el full de 
ruta espanyol només con-
sideri l ’hidrogen renovable 
està causant una pèrdua 
d’oportunitats d’inversió 
respecte de països del nord 
Europa com Alemanya, Ho-
landa o França.

Per exemple, l ’EU Inno-
vation Fund, el programa 
d’ajudes industrials més 
gran d’Europa, ha subsidiat 
quatre projectes, d’un to-
tal de set, amb tecnologies 
de captura, ús i emmagat-
zematge de CO2, amb més 
de 100M€ per projecte. La 
producció d’hidrogen amb 
aquesta tecnologia, i a par-
tir de metà residual dels 
crackers (hidrogen circu-
lar), té el potencial de reduir 
2 milions de tones anuals 
d’emissions de CO2.  O, el 
que és el mateix: un 40% 
de totes les emissions del 
clúster químic de Tarrago-
na, ja el 2030. L’equivalent 
en hidrogen renovable se-
rien aproximadament 2GW, 
que sabem que no estaran 
disponibles el 2030. Cal, per 
tant, que l ’estratègia espan-
yola s’alineï amb l’europea i 
contempli aquestes alterna-
tives pont, realistes i dispo-
nibles, que faran possible 
l ’assoliment dels objectius 
de neutralitat climàtica.

L’hidrogen tindrà un paper important en l ’assoliment dels objectius de neutralitat climàtica i d ’economia circular, 
amb aplicacions en diferents sectors industrials.
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Enginyers i enginyeres: Una 
peça clau per trobar solucions

Des dels seus inicis el treball de 
les enginyeres i els enginyers ha 
ajudat a transformar la societat i la 
vida de les persones. La capacitat 
de l’enginyeria química d'aplicar el 
pensament a nivell de sistemes, 
des de l’escala molecular fins a la 
de fabricació, posiciona de mane-
ra única als enginyers i enginyeres 
d’aquest àmbit per abordar els 
problemes més urgents derivats 
de l’emergència climàtica i la so-
breutilització de recursos d’una 
població creixent. Reptes alineats 
amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible, com ara, 
la descarbonització de sistemes 
energètics, l’accés universal als 
aliments, aigua i aire de qualitat 
o la transició cap a processos de 
producció basats en la economia 
circular, necessiten una nova ge-
neració d’enginyeres i enginyers.

A l’Escola Tècnica Superior d’Engin-
yeria Química (ETSEQ) de la Uni-
versitat Rovira i Virgili els enginyers 
i les enginyeres desenvolupen les 
competències tècniques en l’àmbit 
de la química, els bioprocesos o la 
mecànica, alhora que treballen la 
capacitat de comunicació, el pen-
sament crític, el treball en equip, el 
lideratge i la vocació internacional. 
Una educació en enginyeria basa-
da en l’aprenentatge actiu i expe-
riencial, una estreta col·laboració 
amb les empreses del sector i un 
professorat molt actiu en recerca 
i transferència tecnològica són 
els pilars del model educatiu de 
l’ETSEQ. La seva qualitat i eficièn-
cia es veuen avalades pel grau de 
satisfacció i elevada ocupabilitat 
dels graduats i graduades, supe-
rior al 90% en totes les titulacions. 
En la mateixa línia, el segell inter-
nacional EUR-ACE, que distingeix 
la excel·lència de les titulacions 
d’enginyeria, suposa un altre reco-
neixement important.

La cooperació de l’ETSEQ amb el 
sector industrial s’articula a través 

d’accions formatives i activitats 
de transferència tecnològica. Un 
exemple d’èxit d’aquesta col·labo-
ració és la Work Experience, una 
experiència de formació dual que 
permet a estudiants de màster 
de l’ETSEQ desenvolupar el seu 
treball final mentre realitzen un 
projecte real en què apliquen ca-
pacitats tècniques i socials de for-
ma innovadora. La dimensió de la 
transferència tecnològica liderada 
pel professorat de l’ETSEQ, a tra-
vés dels departaments que la inte-
gren, queda reflectida en els més 
de 140 projectes amb un import 
aproximat de 4 milions d’euros 
realitzats en els darrers tres anys. 
En aquest mateix període l’acti-

Montse
Ferrando

Directora de la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Química

(ETSEQ). Universitat Rovira i Virgili

És el moment de la nova química

Les transformacions rellevants te-
nen lloc en moments de crisi. Si bé 
tota la indústria química té clar que 
els seus processos poden ser molt 
diferents d’aquí a dues dècades, 
també és veritat que costa molt co-
mençar aquesta transformació. Les 
dificultats tecnològiques quan par-
lem d’escales grans, de produccions 
massives i el risc en ser els primers 
fan que l’empenta necessària per a 
començar sigui de magnituds enor-
mes. La magnitud és tan gran que 
fa que ni els fons europeus Next 
Generation estiguin provocant una 
gran excitació cap a aquesta arren-
cada. És cert que tímidament hi van 
havent passes, però no amb l’em-
penta que caldria.

D’altra banda, les necessitats reals 
a curt i llarg termini degudes a la 
situació geopolítica i al canvi climà-
tic, cada cop més evident, ens han 
de portar per un camí de canvis 
forçats, a més de desitjats, i és per 
aquest motiu que les crisis catalit-
zen els canvis.

A nivell de regulació, la Unió Eu-
ropea ha llençat el Green Deal 
amb l’objectiu de reduir les emis-
sions amb efecte d’hivernacle un 
55% l’any 2030 (respecte a 1990) 
i d’arribar a la neutralitat climàti-
ca el 2050. Per poder aconseguir 
aquests objectius, la UE ha definit 
l’estratègia de H2 amb la finalitat 
de desenvolupar la cadena de va-
lor de l’H2 renovable i en la que 
també es reconeix el paper de l’H2 
baix en carboni. A nivell nacional, el 
Ministeri per a la Transició Ecològi-
ca i el Repte Demogràfic (MITERD) 
ha dissenyat el full de ruta de l’H2, 
amb un objectiu de 4GW i un 25% 
de consum industrial d’H2 renova-
ble pel 2030.

L’hidrogen jugarà un paper impor-
tant en els objectius de la neutralitat 
climàtica i l’economia circular i, per 
això, les empreses del site de Tarra-
gona (agrupades a l’AEQT) explo-

ren la implementació d’aquestes 
formes d’hidrogen, el renovable i el 
baix en carboni. Pel que fa a l’hidro-
gen renovable, s’estan plantejant 
projectes de generació d’H2 fins a 
150MW de potència d’electrolitza-
dor per a aplicacions de mobilitat 
i de consum de matèria primera. 
De fet, les aplicacions de mobilitat 
com els autobusos de pila de com-
bustible, així com les aplicacions 
d’hidrogenació o economia circular 
de residus, poden ser les prime-
res en consumir l’H2 renovable al 
transformar residus municipals en 
combustibles o químics.

Pel que fa referència a l’H2 baix en 
carboni en plantes d’hidrogen exis-
tents o en aplicacions de combus-
tible industrial, l’H2 renovable no 
pot, encara i a curt termini, generar 
la quantitat suficient de forma re-
gular i competitiva. Per això, s’ava-
lua l’ús de tecnologies pont com la 
captura i soterrament de CO2 per 
produir H2 amb baixa petjada de 
carboni. Malgrat que seria molt 
més indicada la transformació del 
CO2 que la seva acumulació en es-
tat gasós, aquest procés requereix 
encara plantes pilot de demostra-
ció i només serà possible en el fu-
tur. De fet, aquests són aspectes als 
que s’hauria de destinar part dels 

fons europeus per a la innovació, i 
així aportar a les empreses certe-
ses  per tal d’invertir.

Així doncs la implementació de l’H2 
renovable es troba encara amb ba-
rreres importants. La primera és 
la producció d’energia renovable 
i els requisits marcats per l’actual 
regulació RED (Renewable Energy 
Directive), mitjançant la qual per 
tal que l’H2 sigui considerat reno-
vable, la producció elèctrica ha de 
ser nova, al mateix territori i s’ha de 
sincronitzar amb l’electrolitzador. 
La segona és que el preu de l’H2 
està vinculat bàsicament al cost 
de producció elèctrica i a les taxes 
de transport i distribució elèctrica. 
Finalment, la darrera barrera rau 
en què es necessita infraestruc-
tura elèctrica per alimentar grans 
electrolitzadors, noves canonades 
per transportar H2 renovable i no-
ves infraestructures per capturar i 
soterrar el CO2, fins que les tecno-
logies de transformació del CO2 a 
productes químics i combustibles 
tinguin una escala comercial. És, 
com deia, en aquests àmbits en els 
quals s’haurien de concentrar deci-
didament esforços de R+D i comp-
tar amb plantes pilot que permetin 
desenvolupar i testejar solucions a 
escala preindustrial.

Ricard 
Garcia Valls

Professor en enginyeria 
química de la URV i director 

de la Unitat de Tecnologia 
Química del centre 
tecnològic Eurecat

vitat investigadora del professo-
rat de l’ETSEQ s’ha concentrat en 
més de 300 projectes de recerca 
que suposen un finançament de 
10 milions d’euros. Comptar amb 
professorat amb aquesta expe-
riència és essencial per promoure 
entre els i les estudiants la recerca 
com element d’innovació i paral·le-
lament estimular la iniciativa i l’es-
perit emprenedor. 

La frenètica velocitat dels desco-
briments científics i els avanços 
tecnològics exigeixen a enginyers 

i enginyeres que amplien i actua-
litzen de manera constant la seva 
formació. L’ETSEQ està compro-
mesa amb aquesta necessitat a 
través d’un programa de màs-
ters que va des de la enginyeria 
química, enginyeria ambiental o 
sostenibilitat energètica a la na-
nociència i la nanotecnologia, pas-
sant per àmbits tan transversals 
com la prevenció de riscos o la 
gestió d’empreses tecnològiques. 
Aquesta oferta es va renovant, 
com a exemple, amb el recent 
Màster Interuniversitari en Tecno-
logies d'Hidrogen.

Convèncer les noves genera-
cions, molt especialment les ne-

nes i les joves, que l’enginyeria 
és una professió apassionant i 
imprescindible per aconseguir 
un planeta sostenible i inclusiu és 
una tasca que ens apel·la a totes 
i tots. Fer-los arribar que neces-
sitem el seu talent requereix de 
compromís i treball col·laboratiu 
entre universitats, sector indus-
trial i l’administració. Iniciatives 
como Inspira o Repte Experimen-
ta, en les que participa activa-
ment l’ETSEQ, suposen un primer 
pas al que haurien de seguir ac-
cions decidides de país.
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    NO PUEDES
HACER DE MI CIUDAD
      UN LUGAR MEJOR 
                 PARA VIVIR. 
  ¿POR QUÉ NO?

#MyFutureCity #PushingBoundaries

La Industria Química,  esencial para 
avanzar en la transición verde y digital 
del Green Deal
El sector químico es uno de 
los sectores estratégicos de 
la economía española, tanto 
por su peso en la generación 
de riqueza y empleo – repre-
senta el 5,4% del PIB y el 93% 
de las contrataciones son de 
carácter indefinido), como 
por ser el 2º mayor exporta-
dor de la industria española y 
primer inversor en I+D+I (24% 
del total industrial). A pesar 
de la incertidumbre y volati-
lidad actual, su aportación es 
fundamental. Los productos 
químicos están en la base del 
96% de las cadenas de valor 
de las actividades productivas, 
algunas tan esenciales como 
la producción de fármacos y 
vacunas, los productos higié-
nico-sanitarios, la producción 
agroalimentaria, la automo-
ción o la construcción o el 
desarrollo de las energías re-
novables (desde las células fo-
tovoltaicas al hidrógeno o los 
sistemas de almacenamiento) 
entre muchas otras funda-
mentales para avanzar hacia 
los objetivos del Green Deal.  
Esta condición transversal nos 
ha permitido navegar en las 
peores recesiones.

Atravesamos un momento ex-
cepcional en España y en Euro-
pa, con múltiples desafíos que 
se beneficiarían de un nuevo 
impulso a la industria. Asimis-
mo, la guerra de Ucrania y la 
pandemia han evidenciado la 
necesidad de independencia 
energética, pero también de 
un grado de autonomía es-
tratégica industrial europea 
que garantice la capacidad de 
producción y abastecimiento 
local de múltiples productos 
esenciales, cuestión que la fu-
tura presidencia española del 
Consejo de la UE deberá tener 
entre sus prioridades. 

La fortaleza innovadora de la 
industria química se encuen-
tra directamente vinculada a 
nuestro compromiso de pa-
radigma productivo que exi-
ge la doble transición verde 
y digital contenida en el Pac-
to Verde, dando los pasos 
necesarios para transformar 
nuestros propios procesos 
y así lograr ser más eficien-
tes en el uso de los recursos 
(incluida la energía) pero 
también proporcionando so-
luciones y productos innova-
dores que se incorporan en 
distintos sectores a lo largo 
de la cadena de valor. 

El camino hacia la descar-
bonización de Europa tiene 
en el sector químico a un 
aliado de gran proyección 
y potencial. Desempeña un 
papel esencial en la mayoría 
de las tecnologías necesarias 
para avanzar en el desarrollo 
sostenible: materiales para 
aerogeneradores, baterías 
para los vehículos eléctricos, 
paneles solares más eficien-
tes, etc. Todos ellos contri-
buirán a la doble transición y 
todos dependen de las inno-
vaciones de la química. 

Por ello, el sector se encuen-
tra actualmente en un inten-
so periodo innovador para 
hacer frente a los retos que 
plantea el mundo actual, 

en el que se precisa de una 
inversión de capital muy in-
tensa para poder desarrollar 
todo este potencial. 

El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
supone una excelente opor-
tunidad para ello, a pesar de 
contexto crítico global ac-
tual. Estimamos que gracias 
a este plan el sector químico 
incrementará en al menos 
un 25% su volumen de inver-
sión hasta los 3.000 - 3.500 
millones de euros anuales 
durante los próximos 5 años. 
Al margen de las noticias po-
sitivas sobre las gigafacto-
rías previstas en el sector de 
la automoción, la industria 
química centrará inversiones 
en los ámbitos de la econo-
mía circular (particularmen-
te en el reciclado químico), 
y la descarbonización (hi-
drógeno, biogás, eficiencia 
energética, nuevos procesos 
y captura, almacenamiento y 
uso de CO2). 

Es evidente que queda mu-
cho por hacer, pero el sector 
químico está preparado para 
seguir avanzando en tec-
nologías de gran  potencial 
transformador. Este partido 
es muy importante, ya que 
en el desenlace nos va el fu-
turo del planeta, y por tanto 
debemos jugarlo bien. 

Carles
Navarro

Presidente de Feique
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Un dels principals resultats de la Con-
ferència de Rio +20 va ser l'acord de 
desenvolupar un conjunt d'objec-
tius de desenvolupament sostenible 
(ODS) en els quals es basa l'Agenda 
2030 de Desenvolupament Soste-
nible de les Nacions Unides.

L'Agenda 2030 marca el full de ruta 
per als anys vinents per avançar 
cap al desenvolupament sosteni-
ble. Com que són propòsits vàlids 
per a tots els països, alguns d'ells ja 
estaran d'entrada assolits en l'àm-
bit de Catalunya i el Camp de Tarra-
gona. En canvi, d'altres ajudaran a 
orientar polítiques i accions per tal 
d'avançar cap a un major grau de 
sostenibilitat als municipis i admi-
nistracions públiques.

Els ajuntaments del Camp de Ta-
rragona i la resta d'ens públics 
mantenen el seu compromís amb 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, amb la voluntat de por-
tar-los a debat al voltant del futur 
del planeta i prémer l'accelerador 
en matèria de sostenibilitat. En 
aquest sentit, les administracions 
del Camp de Tarragona són plena-
ment conscients del seu rol, així com 
del potencial que té l'àrea metropo-
litana tarragonina per liderar aques-
ta transició en què està immersa Ca-
talunya i, en general, tota la societat.

lítiques que ens permetin frenar les 
agressions al medi, impulsant la tran-
sició energètica i l'acció climàtica", re-
bla. Llauradó posa alguns exemples 
com "l'aposta per la biomassa fores-
tal com a energia neta i renovable, la 
gestió dels boscos per a la prevenció 
d'incendis o l'impuls d'iniciatives que 
vetllen per la cura del nostre entorn 
a través de la convocatòria del Premi 
iniciativa ambient".

Daniel Rubio, regidor de Medi Am-
bient de l'Ajuntament de Reus, de-
talla que treballen en diversos eixos: 
gestió dels residus, transició energè-
tica i clima, medi natural i benestar 
animal. Alguns d'aquests punts, amb 
"una incidència important".

Des del 2020, el Port de Tarrago-
na ha treballat per reunir en un sol 
document les principals estratègies, 
objectius i accions per a la lluita con-
tra el canvi climàtic, un Pla de Soste-
nibilitat-Agenda 2030 que fa seus 
els 17 ODS de les Nacions Unides. 
Aquest pla recull el compromís me-
diambiental del Port de Tarragona 
en 25  objectius i 88 d'accions agru-

La gestió ambiental, 
un pilar bàsic
L'alcalde de Cambrils, Oliver 
Klein, afirma que la bona gestió 
ambiental "és un pilar bàsic del 
govern que presideixo. L'eficièn-
cia en l'ús dels recursos, la mo-
bilitat sostenible, incentivar l'ús 
del transport públic enfront del 
vehicle particular, fomentar la 
mobilitat elèctrica, la millora de la 
gestió dels residus i dels compor-
taments cívics i responsables són 
els principals eixos de treball".

Per la seva banda, el batlle de Vila-se-
ca, Pere Segura, assegura que les 
polítiques de gestió ambiental "in-
flueixen, impregnen i empelten totes 
les accions que després fas a escala 
municipal". Fa valdre que "som un 
dels municipis del Camp de Tarra-
gona que ja ha arribat a l'objectiu de 
percentatge de recollida selectiva es-
tablert per la Unió Europea per l'any 
2030". "També comptem amb políti-
ques històriques com ara la descon-
gestió, desocupació i desurbanització 
del frontal marítim de la Pineda amb 
el Pla General", comenta.

Òscar Sánchez, alcalde de Constantí, 
detalla que les línies en les quals tre-
balla el consistori "són diverses i pas-
sen per campanyes de sensibilització 

pades en 3 blocs estratègics: Sos-
tenibilitat ambiental, Creixement 
sostenible i Compromís social. El 
seu president, Josep Maria Cruset, 
explica que es tracta d'un "pla viu i 
en constant actualització que trans-
forma en objectius tangibles i mesu-
rables l'estratègia sostenible i trans-
versal que fa realitat el compromís 
del Port Tarragona per reduir l'im-
pacte ambiental per al 2030".

El rector de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, Josep Pallarès, argu-
menta que els principals pilars en 
matèria mediambiental són "la 
comptabilitat d'emissions, l'ener-
gia, aigua i edificacions, la mobi-
litat, l'organització, la comunitat, 
sensibilització, biodiversitat i na-
turalització, la sostenibilitat curri-
cular i de la recerca, i el territori, 
governança i recursos".

Una mobilitat sostenible amb 
la mirada posada el 2030
Tot plegat, amb la mirada posada 
als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l'Agenda 2030. Uns 

ciutadana, amb la contractació d'edu-
cadors ambientals a peu de carrer, i 
l'ampliació de la recollida selectiva als 
comerços, per posar algun exemple".

El conseller d’Urbanisme i Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Tarragona, 
Xavier Puig, explica que l’actual go-
vern té la sostenibilitat com un dels 
principals eixos de treball. “Ho fem 
amb convicció, i la crisi climàtica i 
energètica ens diuen que cal treba-
llar en aquesta direcció”.  Des del 
consistori també desenvolupen ac-
cions per la preservació dels espais 
naturals de la ciutat. 

Tarragona promou actualment el 
procés participatiu del nou POUM, 
un debat “que ens fa pensar a llarg 
termini i on tenim clar que la sosteni-
bilitat i la cohesió han de ser els pilars 
fonamentals que vertebrin la ciutat. 
Un municipi més compacte, és més 
sostenible”. Un dels aspectes més 
importants del nou POUM ha de ser 
“millorar i ampliar l’Anella Verda, que 
ha d’arribar a tots els barris i que ha 
d’esdevenir un element de cohesió”. 

"El compromís de la Diputació de 
Tarragona amb la sostenibilitat ver-
tebra el nostre Pla de Mandat", argu-
menta la presidenta de l'ens, Noemí 
Llauradó. "El futur de la Catalunya 
Sud està en funció de fomentar po-

reptes que des de les administra-
cions i ajuntaments han entomat 
amb valentia. Tot i això, Segura 
creu que el repte "ja no és el 2030, 
que el tenim a tocar, sinó més aviat 
el 2050, ja que els ODS contemplen 
reptes molt profunds que reque-
riran molt de temps". Òscar Sán-
chez referma que els ODS de les 
Nacions Unides no són únicament 
una declaració política, "sinó que 
estableixen metes per als governs, 
el sector privat, la societat civil i la 
ciutadania en general". Reus, a tall 
d’exemple, va crear la marca Reus 
2030, amb la qual "utilitzem els 
ODS com a eix sensibilitzador", ex-
plica Rubio.

“Fem nostres els objectius de Des-
envolupament Sostenible, ja que 
s’alien totalment amb les accions que 
estem duent a terme des del govern 
i que van més enllà de la conselleria 
de Territori i Sostenibilitat. El ODS els 
fan seus tots els departaments de 
l’Ajuntament”, afirma Xavier Puig. 

El transport públic i la bicicleta, i 
la reducció de la circulació de vehi-

2030, 
una data marcada al calendari 
en matèria de sostenibilitat

Hem de fomentar la mobi-
litat i fer que els vehicles 
que accedeixin en deter-
minades zones, siguin es-
trictament els necessaris

El paper de l'Ajuntament 
de Vila-seca és intentar 
ser motor, impulsar que 
l'hidrogen sigui una font 
d'energia que millorarà 
l'entorn i el medi ambient 
del territori

Oliver Klein

Pere Segura

"

"
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¿Mejor calidad del aire en los centros urbanos?

¿Menos ruido de tráfico? ¿Más protección del clima?

Nuestra solución son los autobuses con pila de

combustible de hidrógeno verde, un combustible con

cero emisiones.

Junto con nuestros socios ofrecemos los vehículos, la

financiación, el hidrógeno y el servicio técnico para una

movilidad sostenible en las ciudades.

Próxima parada:

Centros urbanos sin emisiones

www.messer.es

cles no motoritzats, són temes cab-
dals quan es parla de sostenibilitat. 
Com també la creació i connexió del 
municipi i del territori mitjançant 
carrils bici o tramvia. 

"L'ús del transport públic i els des-
plaçaments a peu i en bicicleta són 
una aposta de la URV des de fa 
més de 10 anys", relata Pallarès. En 
aquesta línia, han creat campan-
yes de descomptes en el transport 
interurbàns mitjançant convenis 
amb ATM i Transports de la Gene-
ralitat i han demanat noves línies i 
expedicions de busos que connec-
tin directament els campus amb 
els municipis veïns que aporten 
més alumnes.

Pel que fa a la bicicleta, el rector 
de la URV explica que "hem tingut 
converses amb les regidories res-
ponsables de mobilitat dels dife-
rents ajuntaments per fer veure la 
necessitat que els campus estiguin 
connectats de forma segura per 
vianants i usuaris de la bici". En 
aquest sentit, les reunions han tin-
gut fruit recentment a Tarragona, 
amb un carril bici que connecta la 
plaça Imperial amb diversos cam-
pus universitaris.

Ara, Josep Pallarès considera que 
"necessitem que aquest carril bici 
creixi i es connecti de forma segura 
amb el carril provinent dels barris 
de Ponent, amb la resta de l'eixam-
ple de Tarragona i estació de tren, 
Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador 
i amb la zona de Llevant". Pel que fa 
a altres ciutats com Reus, Pallarès 
detalla que "hem tingut converses 
i sabem que estan treballant en la 
connexió de campus Bellissens, 
que considerem crítica, per millorar 
la mobilitat de la nostra comunitat".

Puig té clar que “Tarragona està ca-
minant per fer un canvi de model 
de mobilitat basat en les persones”, 
tot treballant en la peonització de 
carrers de la ciutat i la creació de 
nous aparcaments dissuasius con-
nectats amb el transport públic. 
A més, el conseller d’Urbanisme i 
Medi Ambient anuncia que prope-
rament s’impulsaran nous carrils 
bicicleta, “per tal de potenciar la 
mobilitat sostenible”. Totes aques-
tes accions neixen des d’una visió 
ecològica: “pensem que aquest nou 
model també comportarà un des-
envolupament econòmic al voltant 
de mitjans de transport menys con-
taminants, com la bicicleta”.

Puig assegura que “hem fet inver-
sions molt importants en generar 
aparcaments bici per tota la ciutat, 
així com en carrils bici que vertebrin 
i cohesionin Tarragona amb tots els 
seus barris i el centre”. “Tenim una 
visió integral i global de la xarxa de 
carrils bici, que un cop feta permeti 
anar de punta a punta de la ciutat 
amb bicicleta”, afirma el conseller. 
A més la connexió amb bicicleta té 
grans potencialitats a nivell turístic. 
En aquest sentit el carril de Llevant 
permetrà connectar Tarragona a la 
ruta 15 de l’EuroVelo que ha de per-
metre connectar Atenes amb Cadis.

Per Oliver Klein la mobilitat és "un fac-
tor clau". Avui dia, Cambrils té 24 qui-
lòmetres de carril bici i 3 línies de bus 
urbà gratuït. Tot i això, Klein encara hi 
veu marge de millora: "Hem de fomen-
tar la mobilitat i fer que els vehicles que 
accedeixin en determinades zones, si-
guin estrictament els necessaris".

Vila-seca ha fomentat "d'una for-
ma radical el transport públic, 
que és fer-lo gratuït", afirma Pere 
Segura, el qual treu pit, ja que 
"no hi ha cap municipi que des 
del pressupost públic estigui fent 
una acció com la nostra". Aquesta 
decisió ha fet que es produís un 
increment en l'ús del transport 
públic del 300 o 400%.

"El transport públic no només és el 
futur, sinó que és la realitat del pre-
sent", expressa Segura. Així mateix, 
el batlle de Vila-seca considera que 
"cal fomentar, cada cop més, me-
sures de transport sostenible, com 
ara la bicicleta per trajectes de cur-
ta i mitja distància. Tot plegat, però, 
"ha d'anar vinculat amb un bon des-
envolupament de les infraestructu-
res adequades i aquí és on tenim 
una gran mancança. Encara hi ha 
molt de camí a recórrer i cal tenir la 
infraestructura adequada perquè 
també sigui segura".

La Diputació de Tarragona fomenta 
l'ús del transport públic a través de 
diverses iniciatives. Per exemple, la 
major part de les carreteres que ges-
tiona "estan pensades per pacificar 
el trànsit, millorar la seguretat dels 
usuaris i usuàries i fomentar l'ús de la 
bicicleta com una opció de transport 
saludable i sostenible". 

L'Ajuntament de Reus es troba tre-
ballant el Pla Específic de la Bicicleta. 
El consistori invertirà més d'1 milió 
d'euros en la construcció d'uns 30 
quilòmetres de carril bici fins al 2023. 
Tanmateix, el Pla de Mobilitat Urbana 

ja va tancar la seva fase participativa. 
El projecte defineix les actuacions 
per aconseguir una mobilitat soste-
nible a la ciutat. Proposa canvis en la 
gestió i ús dels transports per afavo-
rir la sostenibilitat i reduir el trànsit.

Una de les infraestructures a des-
tacar en circulació sostenible és 
el Port de Tarragona. Actualment, 
existeix un carril bici des del Pont 
de la Petxina fins al capdamunt del 
passeig Marítim. Aquest està con-
nectat amb el Km0, al passeig de 
l'Escullera, que suma 4,5 km més de 
pista per a bicicletes.

L'alcalde de Constantí defineix el 
poble com un indret "on tot es 
pot fer perfectament a peu". Pel 
que fa al desplaçament cap altres 
poblacions i les capitals prope-
res, Constantí vetlla perquè el 
transport públic "sigui de quali-
tat i que la freqüència s'adapti a 
les necessitats de la nostra ciu-
tadania, tot i que no és fàcil". "La 
nostra població ja fa temps que 
demana un sistema diferent de 
transport, però de moment no 
l'hem aconseguit", critica Sán-
chez. El consistori té l'esperança 
posada en el Pla Director Urba-

nístic del Sistema Metropolità 
del Camp de Tarragona, el qual 
"ens facilitarà una connexió més 
directa amb la resta de municipis 
i podrem executar accions en el 
foment del transport públic".

El tren-tramvia Camp de Ta-
rragona, vist amb bons ulls
Pel que fa a la futura estació in-
termodal i el seu enllaç amb el 
tren-tramvia Camp de Tarrago-
na, Segura afirma que era "una 
reclamació històrica i necessària". 
"Necessitem una infraestructura 
sobre la qual pivoti l'eix de gravetat 
de la mobilitat i el repte és que les 
persones que vivim en el territori 
tinguem una estació mitjançant la 
qual puguin arribar a qualsevol dels 
aeroports i, per tant, puguin utilit-
zar el transport públic d'una mane-
ra còmoda", afirma.

Així mateix, Oliver Klein expressa 
que el futur tramvia és una bona 
solució "per facilitar la mobilitat de 
les persones en un espai tan densa-
ment usat com és la Costa Daura-
da". Cambrils manté el compromís 
ferm de la Generalitat i esperen 
“que posin ben aviat fil a l'agulla".

"Estem convençuts que el Tram-
Camp constituirà un impuls im-
portant en l'ús del transport 
públic", expressa Noemí Llaura-
dó, la qual considera que, com 
a segona àrea metropolitana de 
Catalunya, "necessitem aquest 
impuls a la mobilitat".

Xavi Puig creu que el projecte del 
tramvia suposarà “un pas enda-
vant en la vertebració del territori, 
que és una de les grans mancan-
ces del Camp de Tarragona” i farà 
que la infraestructura “sigui útil i 
pràctica i que permetrà una gran 
intermodalitat amb autobusos, 
tren, alta velocitat i el carril bici”.

L’hidrogen verd, essencial 
per a les energies renovables
La Plataforma Hidrogen Verd 
Catalunya Sud, integrada per més 
de 50 agents d'arreu del territori, 
esdevé un pas important pel que 
fa a la implantació de les ener-
gies renovables. Noemí Llauradó 
assegura que l'hidrogen "serà un 
dels elements essencials per a la 
descarbonització a la qual hi hem 
d'anar tant sí com no". Així, doncs, 
la Diputació exerceix dins la plata-

La nostra població ja fa temps 
que demana un sistema dife-
rent de transport, però de mo-
ment no l'hem aconseguit

"
Òscar Sánchez
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forma un paper "aglutinador i co-
hesionador, des d'una perspectiva 
territorial, però també sectorial, 
facilitant el diàleg entre les dife-
rents parts, per això és crucial par-
lar de lideratge compartit".

El Port de Tarragona es va sumar el 
maig de 2021 amb els agents del te-
rritori per a l'impuls de la Vall de l'Hi-
drogen de Catalunya. "És un projec-
te que encaixa perfectament amb 
els valors del Port per garantir el fu-
tur i el desenvolupament econòmic 
sostenible", comenta Josep M. Cru-
set. En el marc dels Projectes Es-
tratègics per a la Recuperació i la 
Transformació Econòmica (PER-
TE), ha iniciat estudis preliminars 
sobre la producció d'energia neta 
(fotovoltaica) per crear comunitats 
energètiques per l'autoconsum i 
per contribuir a generar hidrogen 
verd per a usos portuaris, tant marí-
tims com terrestres. Cruset expres-
sa que "el Port vol estar preparat 
per poder subministrar combusti-
ble a la nova generació de vaixells 
propulsats amb hidrogen i, a l'ho-
ra, vol ser pioner en la introducció 
de l'hidrogen verd per a l'impuls de 
grues i maquinària portuària, així 
com en tenir els serveis necessaris 
per a la distribució d'hidrogen verd 
per a trens i camions".

Òscar Sánchez dona a importàn-
cia al projecte Tarragona Hydrogen 
Network (T-HYNET) - Hidrogen Re-
novable Pol. Químic de Tarragona, 
presentat per Repsol, ja que previsi-
blement ocuparà uns terrenys dins 
de Constantí.

El consorci liderat per Repsol i for-
mat per Enagás, Iqoxe i Messer va 

presentar el passat setembre a 
Tarragona els avenços del projec-
te de producció d'hidrogen reno-
vable al Polígon Petroquímic. Les 
quatre entitats col·laboren en el 
disseny i construcció de l'electro-
litzador més gran d'Espanya, amb 
capacitat de 150 MW en la primera 
fase i la posada en marxa del qual 
es preveu el 2025.

Sánchez també esmenta el projecte 
de Mas Bové per elaborar biogàs i 
hidrogen verd a través de purins de 
pollastres i porcs.

"L'Ajuntament de Reus té un paper 
actiu en aquest tema i nosaltres 
sempre hem presentat el tema de 
l'hidrogen a través de la producció 
d'energia verda", argumenta el regi-
dor de Medi Ambient.

El paper de Vila-seca vers l'hidro-
gen verd és de recolzar i potenciar 
aquesta iniciativa. "Cal sensibilit-
zar-nos en aquest sentit, ja que 
l'hidrogen, al Camp de Tarragona, 
és importantíssim sobretot per a la 
indústria química", comenta Pere 
Segura. A més, creu que "no només 
ens hem de centrar en l'hidrogen 
verd, ja que mentrestant podem te-
nir hidrògens d'altres colors".

D'aquesta forma, Pere Segura creu 
que "s'ha de poder parlar i no ser 
dogmàtics en determinats posicio-
naments, ja que ara com ara es pot 
generar hidrogen de moltes mane-
res". El paper de l'Ajuntament de 
Vila-seca és "intentar ser motor, im-
pulsar que l'hidrogen sigui una font 
d'energia per a la indústria química 
que, ben segur, millorarà l'entorn i 
el medi ambient del territori".

La URV coordina la Vall de l’Hidrogen 
de Catalunya i més de 70 projectes en 
diferents fase de desenvolupament. 

Aquestes iniciatives són de dife-
rents tipologies. Per una banda, 
els de producció d’hidrogen verd, 
destinats a la indústria per fomen-
tar la seva descarbonització. Per 
l'altra, hi ha projectes encaminats 
a implementar la mobilitat basada 
en vehicles.

On la URV té un paper més directe 
és en projectes vinculats a la recerca 
i la innovació en la producció i ús de 
l’hidrogen. 

Pallarès pensa que la URV “té un 
paper cabdal alhora d’aglutinar 
empreses, administracions pú-
bliques i agents del coneixement 
en una iniciativa estratègica de 
país com és la Vall de l‘Hidrogen 
de Catalunya”. 

El valor de l’autoconsum
Klein té clar que el futur "passa per 
les energies renovables", però que 
l'hidrogen verd és encara un ob-
jectiu a mitjà termini. Referma la 
importància de l'energia fotovoltai-
ca, "cada dia més assequible i més 
eficient". L'alcalde cambrilenc posa 
èmfasi en l'ús d'aquest tipus d'ener-
gia al municipi "tant en l'àmbit pú-
blic com privat".

Des de Constantí refermen la línia 
d'Oliver Klein, amb una aposta fer-
ma vers les energies renovables 
ben ferma, treballant en la redac-
ció del projecte vinculat al Pacte 
d'Alcaldes per l'Energia Sosteni-
ble (PAESC) promogut per la Dipu-
tació de Tarragona.

Xavier Puig defineix l’aposta cap a 
l’energia fotovoltaica com a “molt 
clara”. A més, des de Territori ja 
exploren diferents opcions de cara 
a aprofitar els terrats d’edificis pú-
blics per generar energia solar.

Noemí Llauradó expressa que 
la sostenibilitat "és un dels eixos 
principals de la nostra actuació" i 
per aquest motiu impulsen, entre 
altres accions, la instal·lació de pla-
ques solars fotovoltaiques en equi-
paments municipals arreu del te-
rritori. Ho fan a través de diversos 
ajuts com ara els corresponents al 
Pla d'Acció Municipal (PAM) o al Pla 
d'Acció per l'Energia Sostenible i el 
Clima. "Iniciatives com aquestes 
permeten reduir emissions, mi-
llorar l'adaptació dels municipis al 
canvi climàtic i afavorir la transició 
energètica", diu Llauradó.

Des de la Diputació de Tarrago-
na auguren que l'objectiu a mitjà 
termini ha de ser l'autoconsum 
energètic, i ho consideren "un 
dels principals objectius pel que fa 
a sostenibilitat". Per assolir aques-
ta fita la Diputació treballa amb els 
municipis a través del Pacte d'Al-
caldies, un compromís envers la 
transició energètica que permet 
als ajuntaments determinar cap a 
on volen anar. A banda de coordi-
nar el Pacte i promoure-hi noves 
adhesions, "des de la Diputació do-
nem suport als municipis en l'ela-
boració, el seguiment i l'execució 
dels plans d'acció, alhora que des-
tinem ajuts econòmics a afavorir 
la transició energètica", comenta 
Noemí Llauradó. 

Cal recordar que actualment 179 
municipis de la demarcació estan 
adherits al Pacte i 151 ja disposen 
del document del PAESC. Segons 
l'administració, el desenvolupa-
ment d'aquests plans ha permès 
dur a terme unes 4.000 accions 

Tarragona està caminant per 
fer un canvi de model de mo-
bilitat basat en les persones

El futur de la Catalunya Sud està en 
funció de fomentar polítiques que 
ens permetin frenar les agressions 
al medi, impulsant la transició ener-
gètica i l'acció climàtica

"

"

Xavier Puig

Noemí Llauradó

encaminades a la reducció d'emis-
sions de gasos amb efecte d'hiver-
nacle (GHE) i contribuir als compli-
ments dels objectius del pacte de 
reducció d'emissions de CO2.

"Allà on es pugui, l'energia fotovol-
taica s'ha de generar", expressa 
Pere Segura. Així, relata que "si ens 
concedeixen fons europeus, tenim 
prevista la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en tots els sostres i 
teulades dels edificis públics, també 
en la dels privats a través de la co-
munitat energètica".

Constantí té diversos projectes 
sobre la taula d'instal·lació d'ener-
gia fotovoltaica. Òscar Sánchez, 
però, adverteix que "hem de pen-
sar que les energies no renova-
bles són limitades i cal que d'una 
vegada per totes reaccionem i 
construïm una alternativa al seu 
ús massiu". "Caldrà gestionar una 
llarga i costosa transició, però les 
energies renovables són una al-
ternativa ferma", expressa.

L'any 2021 el Port va dur a ter-
me la instal·lació de 588 pa-
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nells fotovoltaics a la coberta 
del Museu del Port, que repre-
senten un estalvi econòmic 
anual de 31.666,04 €/any en 
consum d'energia.

En total, aquesta nova planta 
fotovoltaica genera el 26% del 
total de l'energia necessària al 
Moll de Costa. Funcionen com 
una petita central de produc-
ció d'energia elèctrica, que 
injecta el corrent produït a la 
xarxa interna de l'edifici pel 
seu autoconsum.

nostres pròpies instal·lacions 
de producció d'energia als i 
evitant de forma progressiva 
els consums de gas natural mi-
tjançant la substitució de les 
calderes actuals per tecnolo-
gies basades en l'electricitat".

A Reus s'ha creat l'Associació Co-
munitat Energètica del polígon 
Agro-Reus, una iniciativa que 
aprofitarà les cobertes d'edificis 
públics i privats per introduir 23 
instal·lacions solars fotovoltai-
ques, cadascuna amb un nom-

La voluntat, segons Rubio, és tenir 
en 3 o 4 anys "la necessitat energè-
tica del nostre municipi totalment 
gestionada per Reus Energia". És 
aquí on entren en joc la instal·lació 
de plaques solars, o l'energia que 
pot venir de la incineradora de Si-
rusa, un altre dels projectes que es 
planteja el consistori.

L'Ajuntament de Constantí obre 
des de fa anys diverses línies de 
subvencions per la instal·lació de 
plaques solars en habitatges par-
ticulars i també per l'adquisició de 

la biomassa forestal com a font 
d'energia en equipaments munici-
pals. En una primera fase, i amb el 
cofinançament del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FE-
DER), es va impulsar la creació de 
la Xarxa de Calor de Proximitat, un 
projecte pilot que ha servit per es-
calfar equipaments municipals en 
9 municipis de la demarcació mit-
jançant l'energia provinent d'una 
única caldera.

Actualment, i després de culminar 
aquesta primera fase, es continua 
impulsant la instal·lació de calderes 
arreu de la demarcació mitjançant di-
versos ajuts. Des de l'any 2019 s'han 
concedit prop d'1,3 milions d'euros a 
més de 40 municipis arreu del Camp 
de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el 
Baix Penedès per a la instal·lació de 
calderes de biomassa.

Així mateix, "també apostem per l'ús 
de la biomassa als nostres equipa-
ments", expressa la presidenta de 
la Diputació. N'és un exemple la ins-
tal·lació de la xarxa de calor que do-
narà servei al Centre d'Educació Es-
pecial Alba i al Centre d'Innovació i 
Formació Boca de la Mina de Reus.

Els índexs de recollida 
selectiva, ascendents
L'índex de recollida selectiva a 
Constantí va signar unes dades his-
tòries l'any 2021, amb un 27,51%. 
"Una dada positiva, però insuficient i 
lluny de les xifres que hem de complir 
per al 2030", lamenta Òscar Sánchez. 
Cambrils es troba actualment en un 
índex del 55%. Una xifra, segons Oli-
ver Klein, "millorable, però un bon 
punt de partida". Al Port, el 43% del 
volum total generat es recull de forma 
selectiva. La valorització dels residus, 
tant els recollits de forma selectiva 
com la fracció resta, és d'un 69%.

Una economia sostenible és 
un procés tan necessari com 
inevitable que requereix una 
planificació i un temps per 
ser implementat

"
Josep M. Cruset

A la URV, més del 90% dels espais te-
nen contenidors de recollida selecti-
va. L'índex d'ús és força elevat, tot i 
que, tal com explica Josep Pallarès, 
"la qualitat de les fraccions recolli-
des es manifestament millorable a 
les aules, on es detecten freqüent-
ment residus en la fracció que no 
els pertoca". Des de la Universitat 
Rovira i Virgili també s'han fet altres 
actuacions, com la implantació de 
sistemes d'impressió centralitzats, 
que va permetre reduir la presència 

de residus de paper de forma consi-
derable. Per la seva banda, Vila-se-
ca treu pit: "Estem entorn del 55% i 
hem complert ja la ràtio que dema-
na la Unió Europea per l'any 2030".

A Reus, es troben prop del 40% del 
conjunt de totes les fraccions. Les 
dades de 2022, però, indiquen que 
se superarà aquesta xifra.

Pel que fa a l'ús del vehicle elèctric, 
els diversos consistoris i administra-

La voluntat és tenir en 3 o 
4 anys la necessitat ener-
gètica del nostre municipi 
totalment gestionada per 
Reus Energia

"

Daniel Rubio

Actualment, el Port ja produeix 
energia elèctrica amb plaques fo-
tovoltaiques en el sostre de l'edi-
fici administratiu, a l'edifici del 
nou Punt d'Inspecció Fronterer 
(PIF), a les dependències de Dua-
nes, a la Confraria de Pescadors 
i a l'edifici de la Policia Portuària. 
L'objectiu desitjable per al Port 
seria l'autoconsum i anuncien 
que els bons resultats obtinguts 
des de 2021 els ha animat "a re-
produir aquest model en la co-
berta del Refugi 1".

Per la seva banda, la previsió 
és que la URV és que l'any 2030 
els campus han de produir, al-
menys, un 35% de l'energia 
que consumeixin, "i aquesta ha 
de ser totalment lliure d'emis-
sions", assegura Josep Pallarès. 
El rector de la URV parla de fu-
tur: "Estem a punt de posar en 
marxa les primeres instal·la-
cions fotovoltaiques que ens 
proveiran de prop de 3,2% de 
l'electricitat que consumim". 
Ho pretenen fer "creant les 

bre determinat de plaques, que 
podran subministrar energia a 
equipaments municipals i a les 
empreses situades al polígon que 
formin part de l'associació. Tot 
plegat sota el paraigua de Reus 
Energia, que ja s'ha constituït 
com a comercialitzadora.

"Cada nau té el seu comporta-
ment i pel que fa a les municipals, 
més d'un 80% seran excedents", 
comenta Daniel Rubio. Una situa-
ció que els encaixa perfectament 
com Ajuntament, "pel fet que 
Reus Energia té en el seu pla de 
viabilitat la comercialització i ven-
da d'energia produïda a la ciutat 
a l'Ajuntament de Reus. Com més 
capacitat tingui Reus Energia, més 
li podrà proporcionar al consistori 
i, també, a la ciutadania", amplia 
el regidor. Segons dades recents 
de l'ICAEN, Reus és la primera ciu-
tat de la demarcació de Tarragona 
que més plaques solars fotovol-
taiques en règim d'autoconsum 
ha instal·lat en els darrers anys, i 
la setena de Catalunya.

vehicles elèctrics. Ambdues línies 
tenen, segons Sánchez, "una bona 
acollida i constitueixen una bona 
forma de lluitar contra el canvi 
climàtic i la defensa del medi am-
bient". També han obert una línia 
de subvencions a l'Ajuntament de 
Vila-seca per instal·lar plaques foto-
voltaiques a casa.

Les ordenances fiscals d'aquest 2022 
a Cambrils ja inclouen deduccions 
de l'IBI de les naus en zona indus-
trial que apostin per la fotovoltaica, 
així com per les comunitats de veïns 
que utilitzen aquest tipus d'energia. 
A més, els habitatges unifamiliars 
compten amb un 50% de bonifica-
ció de l'IBI per aquest mateix motiu. 
També Tarragona, ja que l’any passat 
es va modificar l’Ordenança fiscal re-
guladora de l’IBI per tal de bonificar 
aquells propietaris que instal·lin sis-
temes de plaques fotovoltaiques. En 
aquest sentit, des de Reus es bonifi-
ca també el 50% de l’IBI.

Una de les apostes fermes de la 
Diputació de Tarragona és l'ús de 
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cions públiques instauren progres-
sivament l'ús d'aquest a la seva flo-
ta. També fomenten la instal·lació 
d'estacions de càrrega de vehicles 
elèctrics. A Cambrils, Oliver Klein 
explica que "tenim diferents pro-
jectes, tant privats com públics, per 
la instal·lació d'estacions de càrre-
ga que ens posicionen en un molt 
bon nivell tant en el rànquing català 
com espanyol". Òscar Sánchez, per 
la seva banda, té la intenció que els 
punts de recàrrega "creixin a mesu-
ra que executem projectes de refor-
ma de carrers".

Pere Segura es mostra prudent amb 
aquesta temàtica: "És una qües-
tió que hem de valorar de manera 
correcta, perquè es tracta d'una 
tecnologia incipient, que no sabem 
cap a on evolucionarà i no ens po-
dem equivocar". Amb tot, però, ar-
gumenta que "actualment tenim els 
suficients punts de càrrega per a 
donar servei als cotxes elèctrics que 
avui en dia hi ha a Vila-seca".

Treballar la sostenibilitat des 
de diversos àmbits
Oliver Klein pensa que Cambrils "està 
en la bona direcció" i posa d'exemple 
el tema de la protecció de la posidò-
nia de les platges del municipi gràcies 
als fons Next Generation. La presi-
denta de la Diputació, Noemí Llaura-
dó, pensa que cal "continuar treba-
llant des dels diferents àmbits per 
fer front a aspectes tan importants 
com la contaminació atmosfèrica i la 
qualitat de l'aire, per afavorir la mo-
bilitat i el transport públic eficient i 
per optimitzar la gestió dels residus 
industrials". Així mateix, creu que cal 
incrementar "l'ús de les energies re-
novables i els mecanismes d'adapta-
ció al canvi climàtic".

Pel Port de Tarragona la transforma-
ció energètica i la transició cap a una 
economia més sostenible "és un pro-
cés tan necessari com inevitable que 
requereix una planificació i un temps 

per ser implementat". Així, l'autoritat 
portuària va adoptant totes les seves 
decisions amb un criteri sostenible 
en les seves activitats.

L'ens portuari, dins de la seva políti-
ca de sostenibilitat detallada al Pla 
de sostenibilitat – Agenda 2030, ja 
ha assolit gairebé un 80% de la re-
novació de les instal·lacions d'enllu-
menat exterior del recinte portuari. 
L'actuació suposa la substitució d'un 
total 906 projectors instal·lats en 116 
torres d'il·luminació de les 133 to-
rres existents distribuïda pel total de 

l'espai del domini portuari del Port 
de Tarragona. Aquest canvi, fins ara, 
ha implicat un estalvi energètic i de 
consum d'un 39% i, segons els estu-
dis dels càlculs s'arribarà anualment 
a una reducció de consums de fins 
al 50%, que representa un estalvi 
d'1,4 MWh/any.

A Tarragona, pel que fa a l’enllu-
menat, es treballa en dues línies: 
il·luminar tots els punts foscos de 
la ciutat i canviar les tecnologies 
obsoletes per LED. En els últims 
anys s’han canviat més de 350 llu-

meneres per llums LED, una acció 
que suposa un estalvi energètic de 
més de 360 mil kWh/any.

La URV treballa de bracet amb la 
Càtedra Dow de Desenvolupa-
ment Sostenible. Té com a mis-
sió socialitzar el coneixement en 
l'àmbit de la sostenibilitat, fona-
mentant-se en el medi ambient, 
els sistemes econòmics i socials i 
la tecnologia. Les seves activitats 
s'articulen al voltant de quatre àm-
bits principals: formació, recerca, 
transferència i divulgació.

El Pla de Sostenibilitat Ambiental 
i Acció Climàtica 2021-2030 de la 
Universitat Rovira i Virgili treballa 
per reduir les emissions de Gasos 
d'Efecte Hivernacle un 60% respec-
te a 2005. Es pretén actuar sobre els 
àmbits que estan identificats com 
a generadors d'aquests gasos, que 
en el cas de la URV són el consum 
d'energia, de gasos refrigerants, 
d'aigua i la mobilitat. Així, Pallarès 
detalla que una de les prioritats "és 
la millora en l'eficiència energètica, 
tant en l'ús que fem dels edificis 

com en l'aplicació de les innovacions 
tecnològiques que van apareixent".

Pel que fa a la utilització d'aigua, es 
pretén reduir el consum per estu-
diant en un 30% principalment per 
la via de l'estalvi i l'eficiència, com-
plementada per la recuperació d'ai-
gües pluvials als edificis.

Vila-seca, per la seva part, es troba 
entre les poblacions catalanes que 
compleixen requisits d'una bona ges-
tió mediambiental. Segura creu que 
és el fruit "del convenciment de molts 
anys". "Nosaltres portem pràctica-
ment més de 30 anys amb una con-
vicció clara: vam desurbanitzar el lito-
ral, hem generat espais verds, grans 
zones protegides com la Xarxa Natu-
ra 2000 o la Séquia Major...", esplaia.

"Estem en el bon camí i ens toca 
abocar totes les nostres energies 
per anar avançant en aquest àm-
bit", afirma l'alcalde de Vila-seca, 
qui considera que el municipi "cui-
da i preserva espais" i que es conti-
nuarà fent en el futur "a través dels 
projectes que s'estan desenvolu-
pant com el Hard Rock, que gene-
rarà gairebé 50 hectàrees d'espai 
de protecció ambiental". A més, Se-
gura té clar que de cara al 2030 "vo-

lem ser un referent en polítiques de 
reciclatge de residus".

Des de Constantí han constatat 
que darrerament hi ha una expan-
sió de les empreses al municipi mi-
tjançant un creixement sostenible. 
"La nostra zona és un polígon logís-
tic de referència i el segon més gran 
de Catalunya", assegura l'alcalde 
del poble. Amb tot, Sánchez envia 
un missatge al sector empresarial: 
"Fer un món millor és tasca de tots 
i el futur pinta fosc per a les empre-
ses que no estan reflexionant ara 
mateix sobre què suposa la soste-
nibilitat per al seu negoci".

Daniel Rubio creu que ara mateix la 
ciutat "té tots els elements per ser 
100% sostenible" i valora que "la gent 
també està responent quan li poses 
les eines necessàries". Ara, treballen 
amb la instal·lació de contenidors 
intel·ligents, amb la redacció d'una 
ordenança abans de maig de 2024, 
en la qual es bonificarà aquells que 
fomentin la recollida selectiva i es 
"penalitzarà aquells que no ho facin”. 
"La tona de rebuig que portem a inci-
nerar cada dia ens costa més diners 
i aquests costos han de repercutir 
sobre la gent que no està conscien-
ciada o és incívica, conclou Rubio.

Tenim com a prioritat la millora 
en l'eficiència energètica, tant en 
l'ús que fem dels edificis com en 
l'aplicació de les innovacions tec-
nològiques que van apareixent

"

Josep Pallarès

¿Castigo a los más compro-
metidos con el cambio de 
modelo energético?

El límite en las temperaturas que 
recoge el decreto de ahorro ener-
gético no debería aplicarse en las 
instalaciones de autoconsumo fo-
tovoltaico. Llevamos mucho tiem-
po intentando impulsar la energía 
solar fotovoltaica por unos u otros 
medios. Hace años con altísimos 
incentivos, ahora con innecesarios 
-en muchos casos- subsidios que 
benefician a los que más tienen.  
Ahora, en una situación crítica, en la 
que se han unido todas las circuns-
tancias más propicias (para bien 
y para mal), desaprovechamos la 
oportunidad de poner al autocon-
sumo fotovoltaico en la posición 
que más nos conviene a todos. 

La crisis energética, suficiente-
mente explicada y analizada, nos 
lleva a un escenario de precios 
de la electricidad inabordables. 

Y esto, independientemente de 
cuánto se prolongue la guerra, va 
a mantenerse muchos años. El 
decreto incluye muchas medidas, 
todas muy positivas, pero lo que 
más ha calado en la población es 
el establecimiento de límites a las 
temperaturas de los locales. Algo 
que es razonable, y que otros paí-
ses ya han aprobado, pero que se 
olvida de las empresas que han 
hecho el esfuerzo de invertir en 
instalaciones de autoconsumo fo-
tovoltaico, precisamente para no 
depender, en gran parte, de ese 
costoso sistema eléctrico y tener 
la posibilidad de gestionar su ener-
gía, con mayúsculas, de la forma 
más oportuna para ellos.  

¿Cómo le podemos exigir a un esta-
blecimiento que tiene excedentes 
de su instalación fotovoltaica que 

suba la temperatura desaprove-
chando su inversión, en lugar de dar 
más confort a sus clientes? El auto-
consumo fotovoltaico ha recibido 
subvenciones que deberían desa-
parecer para, simplemente, premiar 
a los autoconsumidores sacándoles 
de esta regulación y, consecuente-
mente, incentivando a los que aún 
no han dado el paso a contribuir 
al crecimiento de las instalaciones 
fotovoltaicas en España: de ahí es 
de donde va a venir el gran ahorro 
y la disminución de la dependencia 
energética. El dinero de los fondos 
europeos que vaya a la investiga-
ción y a la industria, especialmente 
la del almacenamiento. 

No castiguemos a los que están, 
de verdad, ayudando al cambio de 
modelo energético, ya que puede 
generar una gran indignación.

Antoni Cavallé
CEO de Inersis y presidente del Grupo Anatrac
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Què estan fent les químiques del territori

Repsol, IQOXE, Messer
Repsol lidera un consorci junt amb dues empreses més del polígon petroquímic 
tarragoní -IQOXE i Messer- i Enagás per dissenyar i construir un electrolitzador de 
150 MW que abastirà d’hidrogen verd el polígon tarragoní a partir de 2025 i supo-
sarà una important contribució a la descarbonització de la indústria de la regió. 
En una segona fase, que començarà a partir de 2027, la capacitat de producció 
d’hidrogen verd renovable arribarà fins a 1 GW. 

Es tracta del projecte de major escala d’aquest tipus a tot l’Estat ha superat la 
fase d’enginyeria conceptual i es troba en la fase d’enginyeria de detall. L’elec-
trolitzador utilitzarà preferentment energia renovable de proximitat i dispo-
sarà de les millors tecnologies per a minimitzar el consum d’aigua per a produir 
hidrogen i oxigen renovables.

Període: es posarà en marxa el 2025.
Cost de la inversió a Tarragona: al voltant dels 230 milions d’euros. S’hi suma-
ran 80 milions d’euros més per a instal·lacions d’emmagatzematge elèctric.

Covestro

Carburos Metálicos

ELIX Polymers

Basell Poliolefinas Ibérica SL

Una de les línies d'actuació en el camí de Covestro cap a la neutralitat climàtica és la millora de l'efi-
ciència energètica dels seus processos. En aquest sentit, en breu, la companyia posarà en marxa a 
Tarragona la primera planta de clor del món amb la tecnologia del càtode despolaritzat amb oxigen 
que suposarà reduir el consum energètic en la producció de clor en un 25% respecte a la tecnologia 
actual del mercat i l'estalvi de 22.000 tones de CO2, equivalent a la quantitat produïda per 15.000 
vehicles l'any.

D'altra banda, la seva planta de Tarragona de producció de MDI -precursor de les escumes de po-
liuretà- compta amb STRUCTese, un sistema propi de gestió energètica que permet mesurar, con-
trolar i comparar el consum real d'energia dels processos productius amb l'òptim potencial. L'eli-
minació de les ineficiències es tradueix en un estalvi permanent. A la planta de MDI de Tarragona, 
s'aconsegueix un estalvi al voltant de 3200 MWh/any.

Període: propers mesos.
Cost de la inversió a Tarragona: més de 200 milions d’euros.

Carburos Metálicos, companyia líder en el sector de gasos industrials i medicinals a l’Estat i que 
forma part del Grup Air Products, posarà en marxa al llarg del 2023 la seva primera hidrogenera 
de Catalunya, que a més serà la primera oberta al públic a Tarragona. Els terrenys, que ocupen 
més de 10.000 m2, es troben a l'entrada del polígon industrial Riu Clar i la seva ubicació, junta-
ment amb importants vies de comunicació com l'AP-7, l'A-27, el port de Tarragona i el corredor 
mediterrani, resultarà clau per impulsar a tota la regió el transport de passatgers i mercaderies 
per carretera per mitjà de l'hidrogen (H2). A més de ser d'origen renovable, l'H2 es produirà a 
Tarragona. Entre els usuaris potencials d'aquesta hidrogenera hi ha la pròpia flota de vehicles de 
distribució de Carburs Metàl·lics que adoptarà l'H2 gradualment. Aquest projecte forma part de 
la seva iniciativa Movem Tarragona.

Període: projecte anunciat el 2022 i que es posarà em marxa durant el 2023.
Cost de la inversió a Tarragona: no divulgada.

ELIX Polymers impulsa el projecte E-LOOP, amb ISCC+, Repsol, AnQore i Anthesis group com a part-
ners, amb l’objectiu d’incorporar matèries primes renovables i de base biològica. L’acció es porta 
a terme és la Certificacio ISCC+ i l’homologació de matèries primes i proveïdors. És un model de 
balanç de masses per assegurar la traçabilitat i transparència en la cadena de subministrament. 
S'utilitzen matèries primeres renovables i de base biològica. L’objectiu és aconseguir que el 25% dels 
productes de les solucions d’Elix Polymders ofereixin un avantatge sostenible el 2025.

Període: en els primers negocis s’ha iniciat aquest 2022.
Cost de la inversió a Tarragona: no divulgada.

Instal·lació d'un parc solar fotovoltaic d'una capacitat de 4,9 MWp. El projecte ocuparà una superfí-
cie de 19.000 m2 en sòl més 5,000 m2 en teulada. L'energia elèctrica generada serà autoconsumida 
al complex de Lyondellbasell i suposarà un 15% del consum total i una reducció de 3.500 tones en 
emissions de CO2.

Període: posada en marxa Juny 2023.
Cost de la inversió a Tarragona: no divulgada.

BASF
L’aposta de BASF per la sostenibilitat és total, doncs està al centre de la proposta de valor: ‘creem 
química per a un futur sostenible’. Per aquest motiu, les inversions dels propers anys i la innovació 
climàtica seran fonamentals per entendre com serà la companyia ara i d’aquí a uns anys.

Un dels eixos d’aquesta innovació i de les inversions que se’n deriven és la neutralitat climàtica. BASF 
vol ser neutre en emissions del CO2 l’any 2050, per la qual cosa ha iniciat una onada d’inversions 
global que ascendirà als 4.000 milions d’euros fins a 2030. En aquest sentit, l’electrificació de pro-
cessos (e-cracker) o l’aposta per l’hidrogen renovable (piròlisi de metà) són algunes de les apostes 
innovadores que planteja la companyia. Això ha d’anar acompanyat per un salt cap a l’energia verda 
que és imprescindible. Actualment, 7 dels 9 centres que té BASF a Espanya ja funcionen amb ener-
gia 100% renovable.

L’economia circular és l’altre gran pilar de BASF en el camí de la sostenibilitat. L’empresa vol circularitzar 
els seus propis processos i, a la vegada, innovar en productes circulars que millorin els processos dels 
seus clients. El reciclatge químic, que permet convertir residus plàstics en matèria prima de qualitat 
verge, és un exemple de com BASF està transformant els seus processos de producció.

ERCROS
Ercros ha posat en marxa el Pla 3D, un pla estratègic que persegueix la seva transfor-
mació en una empresa sostenible i s'assenta sobre tres dimensions: diversificació, digi-
talització i descarbonització o lluita contra el canvi climàtic.  En el seu compromís amb la 
lluita contra el canvi climàtic preveu reduir les seves emissions directes de CO2 en un 39% 
(2020 vs 2025) a les seves cinc fàbriques de Tarragona (Vila-seca I, Vila-seca II, Tarragona, 
Tortosa i Flix).
Els principals projectes que Ercros té previstos dur a terme a Tarragona són: 

-La creació d'un parc fotovoltaic destinat a l'autoconsum a Flix.
-La construcció d' una planta de generació de vapor a través de la combustió de bio-
massa a Vila-seca I i II. 
-La posada en marxa de nous sistemes per a l' aprofitament d' energies residuals a 
Vila-seca I i Tortosa. 
-L'aprofitament de l'hidrogen excedentari de les fàbriques de Vila-seca I i Vila-seca II 
com a substitut del gas natural per a la producció de vapor.

Període: 2021-2025 (tot i que l'execució de diversos projectes de digitalització i descarbo-
nització transcendeixen aquest termini i s'estenen fins al 2029).
Cost de la inversió a Tarragona: 40,4 milions d' euros, dels quals 34,7 milions correspo-
nen a la descarbonització.
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Crece la 
demanda 
de seguros 
de crédito

SE calcula que en lo que va de 
año la subida de los tipos ha en-
carecido un 60% el coste de la 
financiación a las empresas, Y 
los analistas indican que en los 
próximos meses se va a doblar 
el interés del crédito. Según los 
datos del Banco de España, los 
créditos de hasta 250.000 euros 
tenían un tipo medio del 2,3% a 
diciembre de 2021. El avance del 
euríbor a tres meses, referente 
de los préstamos a las socieda-
des, hace prever que a final de 
año esa media rondará el 4,3%.
 
En la práctica, las empresas, 
-bajo el ojo del huracán provoca-
do por la elevada inflación, el alto 
coste de las materias primas, la 
subida de la energía y el fin de 
las carencias de los créditos ICO-, 
van a tener que pagar el crédito 
al doble de lo que se comercia-
lizaba hace 365 días. Y no sólo 
suben los tipos, sino que va ce-
rrando progresivamente el grifo 
del crédito, con pymes y autóno-
mos en la lista negra de la banca. 
La previsión en 2023 pasa por un 
frenazo del crédito y un repunte 
de la morosidad. Para colmo, los 
fraudes en las transacciones co-
merciales crecen a un ritmo pre-
ocupante, lo que hace necesario 
extremar las precauciones.
 
La primera instrucción a los ban-
cos es dar largas a quienes bus-
quen refinanciar sus préstamos 
al mismo tiempo que se ejecutan 
los avales de los créditos ICO, -el 
80% a fondo perdido-, con la idea 
de que el Estado se haga cargo de 
los impagos antes de que surjan 

problemas en la caja pública o se des-
cubra morosidad oculta bajo las alfom-
bras del sector financiero. A día de hoy, 
el barómetro que maneja el Consejo 
General de colegios de gestores ad-
ministrativos revela que el 40% de los 
pequeños y medianos negocios han 
cerrado con pérdidas durante el primer 
semestre de 2022, más de 700.000 py-
mes tienen serios problemas de liqui-
dez y están en quiebra técnica unas 
90.000 empresas. 
 
Los especialistas en política fiscal 
siguen buscando el modo de inyec-
tar liquidez al tejido emprendedor: 
deflactar impuestos, revisar el IVA 
de algunos productos y buscar so-

luciones alternativas a los altos 
costes de la energía. También 
insisten en que toca reducir la 
presión de los seguros sociales 
y flexibilizar el mercado de tra-
bajo en la medida de lo posible. 
En todo caso, ninguna de estas 
recetas va a poder evitar el in-
cremento de los impagos; la ex-
pectativa general, alimentada 
por las restricciones de liquidez 
y los tipos de interés más altos, 
pasa por un aumento exponen-
cial de las insolvencias.
 
En una visión con cierta pers-
pectiva, los efectos más persis-
tentes de la pandemia se han 
gangrenado por la crisis de 
Ucrania, la interrupción de las 
cadenas de suministro, la esca-
sez de mano de obra, las altas 
tasas de inflación y las subidas 
de los tipos. En esta tesitura, 
la Unión de Berna, asociación 
que reúne a las 83 principales 
aseguradoras de crédito del 
mundo, confirma que la mayor 
percepción de riesgos comercia-
les e incertidumbre está impul-
sando una creciente demanda 
de seguros de crédito. Prevenir 
significa consultar a los mejo-
res especialistas: si la buena 
información es siempre la he-
rramienta predilecta del em-
presario, en la actual coyuntura 
se ha convertido en una aliada 
indispensable. Si incluso con la 
máxima precaución surgiese al-
gún contratiempo, conviene re-
cordar que el seguro de crédito 
ofrece una solución indemniza-
toria de hasta el 95% del impor-
te impagado.

David Giménez
Director de Credit Broker Protego
Experto en seguros de crédito
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Recessió a la 
vista?, on som 
i on anem?

FA mesos que diàriament 
sentim uns termes econòmics 
que espanten i en alguns ca-
sos feia anys que no sentíem.
Fem un petit glossari dels 
més utilitzats darrerament:

•  Recessió: Disminució tem-
poral de les activitats comer-
cials i industrials que com-
porta un descens dels salaris, 
dels beneficis i del treball. La 
definició estàndard del diari 
d'una recessió és una dismi-
nució del Producte Interior 
Brut (PIB) durant dos o més 
trimestres consecutius.

•  Inflació: és una elevació 
general i continuada de l'ín-
dex de preus, que comporta 
una disminució del poder ad-
quisitiu dels consumidors.

•  Hiperinflació: és una in-
flació amb un augment tan 
ràpid dels preus que queda 
fora del control de les auto-
ritats monetàries.

•  Estagflació: és una situa-
ció on l'índex d'inflació és 
alt, l'índex de creixement 
econòmic s'alenteix, i l'atur 
es manté alt.

Segons aquestes definicions, 
encara no hem entrat en cap 
recessió, tot i que hi ha di-
ferents indicadors que fan 
pensar que aviat estarem 
en recessió, tenim una infla-
ció molt elevada, però que 
sembla que es pot moderar. 
En cap cas sembla possible 
una hiperinflació en el món 

desenvolupat, i tampoc hi ha una 
estagflació, ja que tot i els preus a 
l’alça i alentiment del creixement 
econòmic el mercat laboral sem-
bla que té bona salut.

Així estem de manera molt resu-
mida en l’àmbit econòmic, i pel 
que fa als mercats financers:

A final del 3er trimestre els prin-
cipals mercats s’han comportat 
molt malament:

•   Renda Variable:
  - Dax30:                  -23,74%
  - Eurostoxx50:       -22,80%
  - Ibex35:        -15,46%

  - SP500:        -24,77%
  - Nasdaq100:         -32,77%

•   Renda fixe:
 - Bo alemany 10anys:  -19,18%

•   Divises:
  - €/$:              -13,77%
  - £/$:             -17,87%

En unes economies que 
encara no han entrat en 
recessió, i amb un mercat 
laboral que no sembla en 
males condicions. Sembla 
un càstig excessiu. 

La raó principal de les cai-
gudes dels mercats és la 
falta de visibilitat. Els mer-
cats, quan no tenen clar com 
es comportarà l’economia, 
s’acostumen a posar en el 
pitjor dels casos segons les 
dades conegudes.

Per tant, qui cregui que s’ha 
exagerat i que el futur no és 
tan negre com sembla, pot 
aprofitar per anar de com-
pres, no obstant, qui cregui 
que arribaran notícies que 
empitjoraran la situació, s’ha 
de mantenir fora de qualse-
vol mercat.

Sense cap dubte la situació 
és complicada i sembla fora 
de control.

Per tant, un moment òptim 
per consultar amb el seu as-
sessor financer de confiança, 
ell  li podrà donar arguments 
per acabar de decidir sobre 
les seves inversions.

Gerard Domínguez
Director de RPL Invest
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Sociedad
Limitada 
de 1 Euro

EXISTE un índice del Banco 
Mundial, el Doing Bussiness, 
que ordena a los países por la 
facilidad de hacer negocios y 
cada cierto tiempo nos sorpren-
den haciéndonos creer que la 
creación de empresas sufre 
muchas trabas que deben ser 
eliminadas. Entre ellas, la propia 
constitución de la sociedad o el 
capital social mínimo. 
 
La primera fue la ley de Nueva 
empresa, después la de Em-
prendedores o la posibilidad de 
que una sociedad limitada se 
constituyera sin capital social 
mediante formación sucesiva. 
Ahora es la Ley conocida como 
de Crea y crece de 15 de sep-
tiembre pasado. 
 
De ella nos interesa aquí des-
tacar dos aspectos: uno es la 
factura electrónica para cuya 
instauración tienen uno o dos 
años todas las empresas de-
pendiendo si facturan más de 
ocho millones y que afectará a 
empresas, profesionales y autó-
nomos sin excepción. Todos los 
empresarios y profesionales de-
berán expedir, remitir y recibir 
facturas electrónicas en sus re-
laciones comerciales con otros 
empresarios y profesionales. 
(Art. 12.1).
 
Aunque se anuncia en aras de 
evitar la morosidad o a efectos 
estadísticos augura una volun-
tad final de control fiscal. En 
Álava funciona, el TicketBai se 
comunica en tiempo real a la 
Hacienda Foral Vasca y no es-

conde que se trata de un instrumento 
de control de sistemas de facturación 
y cobro que trata de evitar el fraude. 
 
La segunda cuestión es la constitu-
ción de sociedades limitadas con un 
euro de capital social. Se trata de una 
medida efectista que viene comple-
tada con algunas normas societarias 
como la constitución de una reserva 
legal del 20% de los beneficios o la 
responsabilidad de los socios hasta 
3.000 en caso de insolvencia. 
 
Quiero destacar lo absurdo que nos 
resulta. Una sociedad se llama limita-
da precisamente porque la responsa-
bilidad de los socios se contrae a las 
aportaciones hechas y no responden 

con todo su patrimonio presen-
te o futuro conforme al principio 
de responsabilidad patrimonial 
universal del artículo 1911 de 
Código civil. 
 
Hay sin embargo una norma so-
cietaria que establece que cuan-
do el patrimonio social quede 
reducido a menos de la mitad 
del capital, se encuentra en cau-
sa de disolución y los socios res-
ponden de las deudas sociales, 
de forma que en el momento en 
el que la sociedad gaste cincuen-
ta céntimos en lo que se conoce 
como costes de arranque, ya no 
será una sociedad limitada.  
 
Hoy puede constituirse una 
sociedad expres en la notaría 
de forma telemática e inscri-
birse en seis horas en el regis-
tro mercantil por un total de 
150 euros, aunque lo normal 
es acudir a una gestoría que 
ofrece el servicio completo 
por unos 350. Por desgracia, 
nada hace la ley para agili-
zar los verdaderos costes de 
arranque que en la mayoría 
de los casos consiste en la 
lentitud de las administracio-
nes para conceder licencias o 
permisos o de los bancos para 
obtener financiación. 
 
Si alguien quiere emprender 
un negocio y no tiene capital 
hay trajes jurídicos en el mer-
cado más adecuados en la 
tributación, aún más baratos 
y que no necesitan escritura 
pública ni inscripción en el re-
gistro mercantil. 

Juan-Enrique Ballester
Registrador mercantil de Tarragona
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Llibre recomanat

‘Conversaciones con Antonio Pont’, 
la personalidad y trayectoria de 
un empresario singular
Antonio Pont es un empresario 
muy conocido en nuestras comar-

cas. Primero, por 
haber sido duran-

te décadas la cara más visible de 
Borges. Y, en segundo lugar, por las 
muy diversas actividades sociales 
que ha impulsado a lo largo de su 
dilatada vida.
 
Este libro sobre Antonio Pont, no 
siendo una biografía, acerca al lector 
la figura de este hombre de empresa 
tan activo. Y, en paralelo, recoge un 
cierto contenido extenso sobre Bor-
ges, a través de uno de los miembros 
de la tercera generación, protagonis-
ta de la mayor fase de expansión de 
la empresa y la que lleva a la firma a 
un reconocimiento mundial. 
 
Antonio Pont conforma la tercera ge-
neración de la compañía junto a sus 
hermanos Ramon (fallecido en 2019) 

REDACCIÓN
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El número 55 del carrer Ma-
jor de Salou ha recuperat 

efer vescència, 
bullici i, sobre-
tot, gastrono-

mia i cocteleria. Carbonic 
Restaurant és un establi-
ment molt ben equilibrat, 
amb un interiorisme i un 
disseny que denoten una 
atractiva personalitat prò-
pia i on la brasa ben treba-
llada certif ica la seva iden-
titat culinària.
 
El projecte va començar a 
cuinar-se a foc lent l ’any 
passat, i un cop passat 
l ’estiu, es va decidir enge-
gar-lo. El 7 de juliol Carbo-
nic Restaurant va alçar el 
teló, obrint les portes del 
local que durant anys va 
ocupar Le Sommelier. «Car-
bonic ve per la nostra cui-
na, ja que treballem amb 
una graella basca i un forn 
de carbó, i també pel gas 
carbonic que desprèn el vi 
al fermentar-lo», explica 
Jordi Perera, un dels quatre 

socis implicats en aquest 
atractiu projecte.

L’acollida al Carbonic és en 
forma de barra, un espai 
de benvinguda, on picar al-
guna cosa o fer un cocktail 
i on començareu a notar 
l ’hospitalitat que caracte-
ritza l ’ADN del Carbonic. El 
menjador -amb capacitat 
per 120 comensals- desta-
ca per ser un espai on les 
taules, juguen un protago-
nisme virtuós. Dues taules 
rodones grans són la joia 
de la corona, ara bé, la res-
ta de taules, estan situades 
de manera que t ’atorguen 
molta privacitat i indepen-
dència de la resta.

La cuina vista, la càmera de 
vins, i la terrassa exterior, 
oberta a inicis d’aquest mes 
de setembre, sumen molts 
més al·licients per gaudir-hi 
de la visita. Jordi Perera 
apunta que «Olga Pajares 
és la interiorista culpable 
de tot, junt amb el despatx 

Carbonic Restaurant: 
La brasa Premium 
de Salou

d’arquitectura Isern Asso-
ciats. El que volem és que 
l ’experiència global sigui 
molt bona, i això s’hi suma 
la gastronomia, l ’ambien-
tació, la música. Carbonic 
està pensat per poder venir 
cada setmana, no només 
en celebracions».

«Els primers plats els clients 
els agafen per compartir, 
tot i que n’hi ha segons que 
també. El preu mig és de 
30-35 euros, tot i que ara 
al setembre ja disposarem 
d’un menú migdia que serà 
molt atractiu», comenta en 
Jordi Perera.

Les creacions culinàries de 
l ’Estrella Hernàndez, la cap 
de cuina, us sorprendran, i 
que l ’amabilitat de la res-
ponsable de sala, Noemí 
Ribal, us faran sentir plena-
ment còmodes, en aquest 
atractiu i interessant res-
taurant de Salou, i que pro-
met convertir-se en refe-
rent a la vila salouenca.

Per HELDER MOYA
y Josep, y su primo Antonio Pont Grau. Esto le llevó también a nuestro prota-
gonista a ostentar la presidencia de la compañía, que hoy es honorífica. En su 
vida pública destaca su presencia mediática, gracias a su trabajo en Borges, pero 
especialmente a sus otras actividades en la sociedad civil, que se recogen amplia-
mente en el libro. 
 
Borges sigue siendo hoy, después de 126 años de historia, una empresa familiar, 
con presencia en más de 100 países. Hasta llegar aquí, la empresa ha pertenecido 
a la misma familia, ajena a las oleadas de ventas que especialmente en los últimos 
años han visto cambiar de propiedad a muchas compañías familiares catalanas   El 
libro subraya en la biografía de Pont su llegada a Reus, ciudad que en aquella época 
acomodaba perfectamente el espíritu emprendedor, y que vivió durante décadas 
lo que el autor denomina la edad de plata de la economía reusense.
 
El periodista y escritor Joan Antoni Domènech desgrana en esta larga entrevista 
la trayectoria empresarial y social de este empresario. Se acumulan anécdotas y 
vivencias personales, con puntos relevantes en la gestión de la compañía, así como 
el aporte de Antonio Pont a la sociedad civil, con no pocas iniciativas de éxito.
 
El libro cuenta con un texto introductorio y una coda en la que se explicitan los pa-
sos que han llevado a Borges a ser una firma de reconocimiento mundial. En para-
lelo, el autor apunta la relevancia empresarial de Reus en gran parte de la segunda 

De izquierda a derecha, Joan Antoni Domènech, Antonio Pont, Jordi Just, Joan Tapia i Carles Pelli-
cer, durante la presentacion del libro en la Cambra de Comerç de Reus.

mitad del siglo XX, una etapa de gran esfervescencia empresarial. En efecto, la ciudad hacía uso también entonces de su 
proverbial espíritu emprendedor, creciendo en diversos sectores y adaptándose a los nuevos tiempos. Precisamente, la 
capacidad de adaptación y transformación del empresariado local permitió la creación de muchas empresas al amparo 
de nuevos sectores: maquinaria avícola, informática, distribución, hoteles…  Este ambiente fabril ayudó también a Anto-
nio Pont a impulsar proyectos y a encontrar un clima propicio para sus actividades sociales.
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UBICACIÓ PRIVILEGIADA

· A 70 km de Madrid

· 150.000 m2, 5 vies i capacitat per a combois 
de més de 750 m

· Inversió de 20 milions d’euros

· Entrada en funcionament prevista en 2023

CONNEXIÓ AMB EUROPA

· Situada en el corredor de l’Henares

· Connexió amb la façana 
mediterrània i cantàbrica

· Grans connexions viàries

La logística al servei de les empreses
La terminal intermodal de Port Tarragona, situada en la principal plataforma logística

i de serveis en l’àrea d’influència de Madrid, entre Guadalajara i Marchamalo.

Enclavament estratègic en el centre de la península
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