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X Jordi Ausàs (ERC), conseller de Governació i Administracions

‘Los niveles de seguridad TIC no son
de lo más óptimo en Catalunya’
El conseller de Governació i Administracions
Públiques, Jordi Ausàs, detalla en una entrevista a Indicador que los niveles de seguridad
TIC en Catalunya no son de los más óptimos
a pesar de las medidas que se adoptan tanto

a nivel de usuario como institucional o empresarial. De ahí el leit motiv, entre otros objetivos, del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), que tiene su sede
en la ciudad de Reus. Págs. 28-29

ESPECIAL CONCA DE BARBERÀ

Pág. 9

emerge como potencia
industrial en la Conca

Montblanc, y por extensión el resto de la comarca,
ha conseguido posicionarse
como una potencia industrial gracias a la captación
de un tejido empresarial de
compañías potentes con
dimensión internacional.
No son muchas, cinco, pero
sólo entre ellas contratan a
unas 2.000 personas, casi la
mitad ubicadas en la filial
española de la multinacional alemana, Frape Behr.
En estos momentos, la
Conca de Barberà contiene
una equilibrada diversificación de la economía gracias
a la expansión de su sector

primario y la inclusión de
industria y servicios. En el
primero, el agroalimentario, destaca con luz propia
la marca D.O. Conca de Barberà, en donde los vinos
capean el temporal recesivo
con una buena relación calidad - precio. Además, por el
momento, la marca sólo
embotella el diez por ciento
de toda su producción, con
lo que las expectativas de
crecimiento son enormes.
Y como aderezo a este liderazgo y reposicionamiento económico en el territorio, Cimalsa tiene la intención de asignar a Montblanc
como la puerta logística y ferroviaria internacional del
Camp de Tarragona con el
proyecto de implantación
de un gran centro intermodal, que dispondrá de 70
hectáreas para uso industrial, que se complementará
con una estación de mercancías. La infraestructura
no sólo acogerá compañías
logísticas, sino que la intención es que acudan más
industrias. Págs. 10-18

Cruceros
Port y Cambra se lanzan
a por los 100.000 turistas
El Port de Tarragona y la
Cambra de Comerç de Tarragona han aunado esfuerzos para captar de aquí a
2021 un total de 75 cruceros
que traigan 100.000 turistas
más a la capital. Pág. 20

Tecnocom
Décimo aniversario de
la sucursal tarraconense
La sucursal tarraconense de
Tecnocom, compañía especializada en telecomunicaciones y
centro de desarrollo de software, celebra diez años de operaciones en la ciudad. Pág. 7

Mercocámara
Producción de 90 millones
de kilos de cítricos

Gracias a Montblanc, la Conca de Barberà ha diversificado su
economía agraria y se ha convertido en toda una potencia industrial.

Sardà (CiU): ‘En La Pobla seguimos
proyectando inversiones pese a la crisis’
Joan Maria Sardà, alcalde
de La Pobla de Mafumet, destaca que, a pesar de la crisis, el
consistorio tiene la intención
de seguir invirtiendo en nuevos equipamientos y servicios
con el objetivo se seguir acrecentando el nivel de vida ciudadano. Asimismo, el propósito del Ayuntamiento para este año es el de no incrementar

La Cambra de Comerç de Reus
celebró el pasado mes una jornada sobre el almacén temporal
centralizado de residuos radioactivos (ATC) al que opta Ascó y
advirtió que podría «escaparse»
como el Iter. Pág. 3

Caixa Tarragona
ganó 14,57
millones en 2009

Montblanc
Montblanc, capital de la Conca
de Barberà y por ende, el resto
de la comarca, ha conseguido
posicionarse en los últimos años como una potencia industrial y, consecuentemente, ser
más resistente ante los efectos
de la crisis. Estabilidad laboral y
una equilibrada diversificación
sectorial la preparan ante los
retos de futuro.

La Cambra avisa
que el ATC podría
diluirse como el Iter

los impuestos, pese a haber
bajado ingresos. Págs. 21-23

X.J.

XNuevo paradigma
en el mercado laboral
La crisis está provocando
la implantación de un nuevo
paradigma en el mercado laboral. Y es que el menor impacto de la recesión en el
sector de los servicios, que
contrata mayoritariamente a
mujeres, está beneficiando a
éstas con una menor afectación del desempleo y marcando tendencias hacia la
igualación salarial. Págs. 2-3

Mercocámara, especializada
en la producción, comercialización y distribución de cítricos,
principalmente, sacó el pasado
año al mercado 90 millones de
kilos de esta fruta. Pág. 29
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Mercat Laboral
% de paro por sexos en la provincia de Tarragona en el 2009

Las nuevas cabeza de familia
El colectivo trabajador femenino detenta un mejor comportamiento laboral ante la crisis
C.M. RUIZ - L. TOST
TARRAGONA

No hay mal que por bien no
venga. Gracias a la actual
crisis económica, el colectivo de trabajadorras femenino
está padeciendo el desempleo con menor intensidad
que los hombres en las
comarcas de Tarragona. Y
es que los sectores más
aquejados por la recesión
están siendo los más masculinizados,, esto es, construcción e industria. Mientras que los servicios, con una menor caída de la demanda, es el segmento que
contrata a más mujeres.
Esta tendencia parece estar
marcando un nuevo parad
digma en el mercado laboral
que sugiere una tendencia
hacia la igualdad salarial.

Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Barcelona y director del último Índice Laboral
Manpower: El mercado de trabajo
en España a finales de 2009, la
estabilización del desempleo y
razones del mejor comportamiento femenino, destaca que el colectivo de mujeres trabajadoras acumula una serie de elementos que
deberían deteriorar su situación
laboral, sin embargo, «son las únicas que han aumentado de manera considerable el número de activos ante la crisis, mientras que los
hombres lo han reducido». Esto
es, mientras que las mujeres lo
hicieron con un total de 500.000
activos, los hombre redujeron este
capítulo en 100.000.
«Se debería de haber producido un incremento del desempleo
femenino y, sin embargo, esto no
ha sido así», considera Oliver,
quien añade que «las mujeres
también soportan un mayor peso
de la contratación salarial que los
hombres, hecho que también las
debería de haber perjudicado
más». A la vez que el colectivo
femenino también absorbe un
mayor contingente de inmigración que el de los hombres,
teniendo en cuenta que los inmigrantes han sufrido más los rigores de la recesión que no los nativos. Sin olvidar que las mujeres

concentran más que los hombres,
sus trabajadoras ocupadas en la
franja de edad inferior a 34 años,
que es el segmento en donde el
paro se ha cebado de una manera
especial.
Por lo tanto, y a la luz de los
datos, las mujeres tenían más probabilidades que los hombres de
padecer la problemática del
desempleo derivada de la crisis
económica, pero, a la práctica,
esto no ha sucedido así.
Oliver explica este suceso como
una combinación de factores: un
nivel educativo más alto que los
hombres, con un buena proporción de mujeres ocupadas en el
sector servicios mucho mayor que
el sector masculino.
En concreto, el 82 por ciento de
sus efectivos desempeñan sus funciones en el sector servicios, mientras que los hombres escasamente
llegan al 52 por ciento.
Recuérdese que la crisis ha afectado principalmente los volúmenes
de ocupación de sectores como la
industria o la construcción, ámbitos tradicionalmente más empleadores de hombres.
De ahí la mayor afectación laboral del colectivo masculino, que a
su vez, evidencia un menor grado
de preparación de los hombres.
Oliver considera que sería ese tándem educativo y sectorial el que
explicaría el porqué las mujeres
presentan un mejor comportamiento ante las crisis gracias a su
mejor preparación y su enfoque
hacia un sector, el de servicios,
que será el que, precisamente, crecerá en los próximos años en el
ámbito de la ocupación, ya que
«de la construcción no se espera
que sea así, mientras que a la
industria le costará recuperar los
efectivos perdidos».
Sector servicios, no sólo entendido como turismo o restauración, sino también de forma bastante relevante servicios públicos,
ya sean financieros, atención a las
personas, ocio, comercio u hotelería.
Oliver consideró de forma genérica que las mujeres han tenido
un salario medio inferior a los
hombres porque, debido al tema
de la conciliación familiar, acaban
trabajando menos horas. Además,
porque sus carreras profesionales
tienden a interrumpirse por el

hecho de la maternidad, consecuentemente, las capacidades de
promoción se ven afectadas. De
todas formas, en una situación de
empleo estructural más masculinizado, en los próximos años se
podría asistir a unas tasas de paro
femeninas por debajo de la de los

Su reposicionamiento
podría traducirse en
una tendencia a la
igualdad salarial
hombres, con lo que la interrupción de la presencia femenina en
el sector privado cuando tienen
30-32 años podría cambiar de tendencia. Así las cosas, en el medio
plazo, el mejor posicionamiento
laboral de las mujeres podría acabar traduciéndose en mejores
posibilidades para las mujeres en
sus carreras profesionales y, por lo
tanto, una tendencia a la igualdad
salarial.
Oliver aclaró que lo que está
sucediendo en el país, no es que
sea una discriminación por sexos
y, por lo tanto, las mujeres estén
cobrando menos, sino que, o bien
las mujeres se concentran en sectores que pagan menos («por
ejemplo, hostelería, comercio, ser-

vicios domésticos o atención a las
personas», según detalla), o bien
porque en aquellos sectores mejor
remunerados las mujeres están
menos representadas porque su
carrera profesional se ve interrumpida por la maternidad.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma confirmó que se está ante un
cambio que podría aportar una
tendencia de igualdad salarial
entre hombres y mujeres.
En cuanto a los activos y la aportación del colectivo femenino al
mercado laboral, según analiza
Oliver, «las mujeres, probablemente, desde un punto de vista
global, poseen un espíritu más
impulsivo que el colectivo masculino y, por lo tanto, su percepción
del riesgo es distinto», consecuentemente, «en economías en
donde las féminas estén en una
proporción mayor en puestos de
responsabilidad y de dirección, a
priori tienden a ser más estables».
En el sentido de que ellas «toman
decisiones menos arriesgadas y
más conservadoras».
Con una mayor presencia de la
mujer en el mercado laboral, y
una mayor probabilidad de que la
conciliación familiar pudiera verse
afectada, Oliver analizó que «estamos ante una nueva percepción

de la conciliación familiar».
Oliver consideró que la conciliación ha estado mal definida desde
el principio ya que ha parecido
como que únicamente tuviera
que implicar a las mujeres, mientras que en realidad «es un aspecto que abarca al conjunto de la
familia». Una evolución que ayudará al desarrollo de las carreras
profesionales de las mujeres al
dejar de acotar este concepto sólo
en este colectivo.
Respecto a los inputs que sobre
Tarragona tiene Oliver, el catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Autónoma comentó
que no se detectan diferencias
demasiado relevantes con respecto al resto del país. Sí que es cierto
que la construcción ha podido
verse más afectada sobre todo en
territorios como las Terres de
l'Ebre. La actividad industrial también se ha visto aquejada y más
teniendo en cuenta que en el
Camp de Tarragona, «el peso
industrial está por encima de la
media del país». En el sector servicios, las diferencias tampoco no
son muy considerables a pesar de
que «en el ámbito turístico el efecto negativo de la crisis también ha
sido más palpable». En resumen,
un ejercicio 2009 que ha sido
«especialmente duro» para las
comarcas del sur de Catalunya.
Tarragona, la otra cara
de la moneda
Así pues, si bien la cifras corroboran este cambio estructural del
mercado laboral a favor de la
mujer, en el caso de Tarragona,
los porcentajes juegan en su contra. Según el cuarto Informe perfil de la Mujer Trabajadora de la
Fundación Adecco, publicado el
pasado marzo, Tarragona se posiciona como la provincia de
Catalunya con menor proporción
de mujeres contratadas (por
Adecco y Fundación Adecco)
durante el 2009 con un 33,9 por
ciento. Girona, en cambio, se
posiciona como la provincia con
mayor proporción de mujeres
contratadas con un 52 por ciento,
sobrepasando el 46,4 por ciento
de la media de Catalunya.
Una situación que Rosa
Cabezas, Directora Comercial
Regional de Catalunya Oest de
Adecco, señala que puede darse

2010 Abril

03

INFORME

Mercat Laboral

por el hecho del elevado número de mujeres que trabajan en el
sector servicios, un ámbito que
en el caso de Tarragona precisa
de menor demanda que el sector industrial. En este sentido,
Cabezas concreta que «más del
50 por ciento de las contrataciones que damos a la provincia
son en industrias». A su vez,
Cabezas concreta que cuanto a
la contratación de mujeres por
sectores, «un 56 por ciento se da
en el de servicios y en el sector
industrial un 34 por ciento». El
porcentaje restante quedaría
repartido entre agricultura,

El sector servicios
acoge el 56 por ciento
de las mujeres
contratadas
construcción y hotelería.
Por lo que refiere al perfil de
las contratadas por Adecco,
Cabezas comenta que, aunque
el grupo de mujeres de hasta 25
años sigue siendo con un 27
por ciento el mayor colectivo, la
tendencia es a disminuir. Por
contra, el grupo de 41-45 años
es el de menor representación,
con un 8,3 por ciento, pero con
una tendencia a la alza.
Rosa Cabezas destaca la
voluntad de Adecco de fomentar la igualdad de contratación,
un objetivo que por el momento se plasma en un 46,4 por
ciento de mujeres contratadas,
un porcentaje mayor a la media
de Catalunya, que se sitúa en el
45,73 por ciento. Q

Inma Pastor

Directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV

‘La igualtat és un desig, però no una realitat’
LAIA TOST / TARRAGONA
Sota el títol «2010, Any de les
dones i les ciències» l’Observatori
de la Igualtat de la Universitat
Rovira i VIigili dedica un any a eradicar estereotips de gènere i reivindicar el paper de la dona
a en
aquest camp al llarg de la història.
Inmaculada Pastor, directora de
l’Observatori insta la nece
essitat
d’eliminar aquest pensament
dicotòmic, pas necessari, per
modificar-ne la realitat, una realii- Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV.
Xavi Jurío
tat encara amb desigualtats de
gènere, també a la universitat.
les ciències socials tenen menys definir el que creiem que és especatedràtiques que la química i les rat de l'altra persona. Els estereo- En xifres, com es constata la ciències naturals; i puja perquè la tips actuen d’un doble vessant: a
desigualtat en el si de la universi- URV ja fa anys que hi treballa i qui el projecta i a qui el rep. Per
ha constituït un nucli on és més tant, ens passa a tots.
tat?
Si mirem el conjunt de la uni- fàcil promocionar-se.
- I en el cas dels estereotips de
versitat, les dones com a alumnes - Per què és necessari parlar de gènere?
són un 60 per cent. Quan pro- «dones i ciència»?
Creiem que de les dones són
gressem en les categories profesDedicar un any a les dones i a esperades una sèrie de qualitats,
sionals, però, veiem que les les ciències és dedicar un any a també de disponibilitats, de
dones representen un percentat- conèixer els estereotips que manera d'estar, de pressió, d'ege menor. En les beques estan en envolten aquest àmbit i poder xigències, que fan que, quan
un 50 per cent, i en les categories treballar per tal que siguem pensem en elles com a possibles
que tenen una relació laboral capaços d’eliminar-los. En el cas candidates a un lloc de treball,
amb la universitat, el percentatge de les ciències i gènere es con- mirem, no només els seus mèrits,
disminueix més. En l'àmbit de les creta a parlar de manera dicotò- sinó una sèrie de característiques
càtedres, a la URV estem al 20 mica.
que associem al seu gènere i al
per cent, però és un percentatge - I com afecten els estereotips?
seu sexe.
superior a la mitjana espanyola,
També passa amb els homes, el
Els estereotips són percepcions
que és del 14 per cent. Si ho simplificades, molt arrelades a que passa és que la concreció del
mirem per àmbits de coneixe- l’inconscient, i també al cons- que veiem és diferent. Es contiment, aquest percentatge canvia: cient i actuen sobre la gent per nua veient els homes com perso-

nes totalment disponibles en
temps i esforços en el treball productiu.
- Llavors, què en queda de la igualtat de gènere?
La suposada igualtat entre
dones i homes és un desig i una
acció política. També és una realitat en alguns àmbits, però no és
efectiva a tot arreu. No es pot
constatar una realitat que realment garanteixi igualtat d'oportunitats d'homes i dones a tot
arreu, o no suficientment com
per aconseguir que les dones
puguin desenvolupar la seva vida
personal i professional amb
garanties exactament iguals que
les dels homes.
- Una societat igualitària és una
realitat difícil d’aconseguir?
Les societats desenvolupades
estan fent un esforç important a
l'hora de tallar amb dinàmiques
que tenen un efecte perjudicial
per a les dones. Que les dones,
majoritàriament, vulguin tenir
una feina remunerada és un bon
camí, perquè aquest ha de ser un
escenari inqüestionable: tothom
ha de tenir uns ingressos, i ha de
tenir una garantia d'autonomia
vital. Però no n'hi ha prou que
les dones vulguin fer les coses,
s'han de prendre decisions
estructurals, institucionals i polítiques. Q
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Editorial

Punts de vista

Debate enérgico

TIC-tac marketing

nológico. Una vez ya todo construido y en funcionamiento, el complejo requerirá 130 trabajadores.
Aparte de la crisis, no hay que olvidar la dependencia económica que tiene Ascó con respecto a sus dos
centrales nucleares que, según las previsiones, dejarán
de estar operativas a partir de 2023-2025, con lo que el
ATC se presenta como una alternativa para minimizar
y compensar el impacto que supondrá que sendas centrales dejen de producir energía.
Los detractores cuentan con un amplio y mayoritario apoyo social que se opone a una instalación que,
por muy segura que se muestre, podría tener consecuencias nefastas en toda Catalunya caso de producirse
un percance. Ante la necesiMientras los unos ven en el ATC una fuente de riqueza,
dad de solventar el probleel rechazo de los otros es utilizado como ariete para
ma que generan los resiarremeter contra la energía nuclear y sus inconvenientes
duos radioactivos, los opositores al ATC postulan un
argumento que, por sencillo, no deja de ser coherenconsideran una de las inversiones más importantes que
te, como es el de dejar de producir energía con estos
haya percibido jamás el territorio, una inyección de
medios, cerrar las centrales y dejarlas allí clausuradas y
capital, señalan, que sería generadora de riqueza, emaisladas durante el larguísimo período de tiempo de
pleo y actividad, no únicamente relacionada con el
latencia radioactiva que tienen sus materiales y resiproceso de albergar unos residuos durante un periodo
duos. Por el momento, dicen, es la forma menos traude unos 60 años, sino además otras de valor añadido
mática de darle solución a un problema sin la necesicomo las de investigación y desarrollo que se llevarán a
dad de tener que transportar nada. Además, los magcabo en el centro tecnológico que los promotores
nificados residuos españoles instalados en Francia, no
dicen que acompaña al ATC. Aparte de un parque de
superan el volumen de una habitación, con lo que aseempresas, un polígono, para promover y dinamizar
guran no sería tan difícil buscarles un emplazamiento.
actividades paralelas relacionadas con la energía.
En cuanto al ‘indispensable’ papel de la nuclear en
En total, unos 700 millones de euros de los que 600
el mix energético, los detractores aseguran que es
se destinarán a la infraestructura propiamente dicha y
el resto, al comentado centro tecnológico. Respecto a
perfectamente sustituible por las fuentes renovala creación de empleo, mientras duren las obras de
bles. Respecto al impacto económico de las nucleaconstrucción, aseguran los promotores que se contrares en el territorio, sus detractores apuntan que únitarán a unas 300 personas, 500 en las puntas, para la
camente revierten en el territorio entre el 1-3 por
edificación del ATC, y otro centenar para el centro tecciento de sus beneficios anuales. Q
Otro de los temas que en los últimos tiempos más pasiones levanta en las comarcas de Tarragona es la candidatura del municipio de Ascó (Ribera d’Ebre) a acoger el almacén temporal centralizado de residuos radioactivos (ATC) para los más puristas, o cementerio
nuclear para los opositores. Independientemente a la
tradicional disputa entre partidarios y detractores con
lo relacionado a la generación de energía de índole
nuclear, las posturas defensoras han intensificado sus
discursos debido a la preocupación desatada como
consecuencia de la crisis económica. Los partidarios
ven el ATC como una oportunidad para captar la que

Las nuevas tecnologías de
la información están reinventando la función del marketing de una manera tal que se
convierten en una necesidad
competitiva. La cuestión es
que no todas las organizaciones utilizan las mismas prácticas porque existen diferencias de personal, recursos,
tiempo y desarrollo de sistemas. El marketing emerge
como el espacio en el que las
TIC pueden generar más
rendimientos, y quizás uno
de los grandes motivos de su
falta de utilidad se deba a no
creer en la tecnología para
generar beneficio.
El marketing debe ser una
ciencia disciplinada y de proceso dirigida por datos, que
obtiene resultados medibles
para conocer las necesidades
del cliente y analizar comportamientos. Para la conexión
entre la inversión y el marketing es muy importante el crecimiento del valor de marca.
Invertir en ella genera un crecimiento sostenible, es decir,
a largo plazo y de bajo riesgo
para la economía de la
empresa. Se trata de generar

un comportamiento de compra fiel. Esto se consigue
mediante unos activos determinantes: la propiedad intelectual (ideas, conocimiento
y procedimientos), los activos
humanos o el talento, y factores estructurales (tecnología,
comunicación, software).
El marketing del mañana
demanda una mentalidad
diferente: una fuerte orientación al negocio, a la inclinación tecnológica y un gran
espíritu de colaboración.
Establecer una conexión con
el cliente y medir su efectividad. «El mundo no es liso,
tiene salientes» -dice Larry
Houston, vicepresidente de
innovación de P&G-. La
nueva ciencia de asignación
de recursos de marketing se
centra en encontrarlos y acelerar su crecimiento.
Es hora de arriesgarse. Q

La dada

100.000
turistas procedentes de cruceros es el objetivo que
se ha marcado la Autoritat Portuària de Tarragona de
aquí a 2021 con la captación de 75 buques.
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D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que
les dades, que ha tingut l’amabilitat de facilitar-nos, han estat incorporades
i seran tractades en un fitxer automatitzat «Subscriptors», per tal de gestionar adequadament la relació existent. Les dades són confidencials i d’ús
exclusiu pel Responsable del Fitxer, Bonaimatge SL, amb domicili al carrer
Illes Medes 6-10, 43206 Reus. Alhora, el fem sabedor del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades que consten en
aquest fitxer en els termes establerts per la legislació vigent.
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Hnos. Guasch

Un referente en servicios
para náutica de recreo
La empresa apuesta por un servicio de calidad y atención personalizada
REDACCIÓN/ L’HOSPITALET
En 1994, nace Hnos. Guasch
Embarcaciones Deportivas en un
pequeño local del puerto deportivo de L'Hospitalet de l’Infant.
Tras dieciséis años, la empresa
se ha convertido en un referente
de los servvicios náuticos de recreo en la provincia de Tarragona
en cuanto a venta, pupilaje, mantenimiento y reparación de embarcaciones deportivas, con tres
establecimientos y una plantilla
de 18 profesiionales que cubren
un área comercial que comprende desde Castellón hasta Barcelona. Los hermanos Josep M.,
Eloi y Rodolf Guasch son los fundadores de esta empresa.

Hnos. Guasch ha experimentado desde su creación, con más incidencia a partir de la compra de los
terrenos en el año 1998 en el
Polígono Les Tapies de L'Hospitalet de l'Infant, y con la posterior
construcción de las naves, centro
de la sede actual, un crecimiento
exponencial en su sector.
La causa, el incremento de afición de la náutica de recreo, por el
hecho de ofrecer un servicio de
calidad al usuario náutico que
comprende desde la venta de primeras marcas de embarcaciones,
con exclusividad y representación
oficial en la provincia, como
Bénéteau, Quicksilver y Chaparral,
hasta el mantenimiento, hibernación y reparación. Además de
todos los servicios administrativos
necesarios, desde el asesoramiento
especializado para confeccionar el
seguro de una embarcación, o los
servicios técnicos de ITB, hasta los
servicios financieros…
La sede central de Hnos. Guasch
en el polígono de L'Hospitalet de
l'Infant es fruto del crecimiento
experimentado por la empresa. De

Hnos. Guasch es el único distribuidor de embarcaciones de vela
en la provincia de Tarragona.

un pequeño local en el puerto, hoy
Hnos. Guasch cuenta con una sede
central con capacidad para dar servicio a todo tipo de embarcaciones
de recreo. En el polígono de
L'Hospitalet de l'Infant, Hnos.
Guasch cuenta con 8.000 metros
cuadrados de instalaciones de los
cuales 600 se destinan a exposición, 250 a oficinas y administración y el resto a taller, hibernación
de embarcaciones, pupilaje y servicios de carpintería náutica, fibra y
tapicería. Esta sede central, además
ofrece servicio comercial en a la
zona centro de la provincia.
Sedes
Asimismo, la sede con la que
cuenta la empresa en el puerto deportivo de L'Ampolla se encarga
de la zona comercial del sur de
Tarragona, así como también de la
provincia de Castellón, en la que
Hnos. Guasch cuenta con una red
de establecimientos colaboradores
que actúan como subagentes autorizados. El tercer establecimiento,
situado en el puerto de Segur de
Calafell da servicio comercial a la
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zona norte de Tarragona y a los
clientes de Barcelona y provincia.
Además, dada la relación entre
el turismo del eje del Ebro
—Zaragoza, Pamplona, País Vasco
y la Rioja— y el de Catalunya —
Lleida o Girona— con la Costa
Dorada, Hnos. Guasch cuenta con
la confianza de clientes de estas
autonomías y de otras zonas que
navegan con sus embarcaciones
por los puertos de la provincia.
Atención
Según Rodolf Guasch, gerente,
«en Hnos. Guasch, hemos tenido
como objetivo ofrecer a nuestros
clientes un servicio de calidad, con
una atención directa y personalizada. Nuestra progresión y apuesta
por el crecimiento de la empresa lo
ha sido para aportar una mejora en
la calidad del servicio y en el ofrecimiento de todo tipo de soluciones,
fidelizando a nuestros clientes, que
provienen tanto de Tarragona
como del resto de España».
De la pequeña náutica inicial,
Hnos. Guasch se ha convertido en
un referente por la calidad y la

amplia gama de servicios que ofrece en la provincia. Así, además de
la venta, post-venta y reparación,
ofrece servicios de mecánica, electrónica, acastillaje, pupilaje, fibra y
tapicería, arboladuras y botaduras y
venta de accesorios y ropa náutica.
Asimismo, ofrece la posibilidad de
transporte y desplazamiento de
embarcaciones, así como servicios
administrativos: seguros, gestoría
náutica y servicios financieros.
En cuanto a mecánica, Hnos.
Guasch es servicio técnico oficial
de las primeras marcas de motores
líderes en el mercado, como Mercury, Mercruiser, Honda, Volvo
Penta, Yanmar y Cummins Mercruiser Diesel.
El ciclo comercial anual de
Hnos. Guasch comprende, desde
la presencia en diferentes ferias
nacionales y locales, y salones náuticos internacionales de prestigio,
como el Gran Pavois de la Rochelle, Salón de Cannes, Salón Náutico de Barcelona, Salón de París,
entre otros, para dar soporte técnico y comercial a los clientes de
nuestra zona que asisten a estos
encuentros, así como también
puntos donde se generan ventas y
expectativas, pasando por la realización de acciones comerciales
propias, como el Festival Bénéteau
para la prueba de embarcaciones, y
finalizando con la organización de
eventos como el reconocido Concurso de Pesca al Curricán, que se
celebra en agosto y que este año
llega a su sexta edición.
Según Rodolf Guasch «nuestro
ciclo anual está basado en ofrecer
un servicio completo e integral a
nuestros clientes. Por ello, nuestras
instalaciones comprenden diferentes zonas para poder ofrecer tanto
la hibernación de embarcaciones,
su reparación o la mejora mediante la nueva nave abierta como sección anexa para los trabajos de
fibra y tapicería. Queremos que

nuestros clientes no tengan que
preocuparse en absoluto, por eso
damos soluciones y servicios a todo
en todo momento».
Hnos. Guasch es el único distribuidor de embarcaciones de vela
de la provincia de Tarragona, con
exclusividad y representación oficial de una marca referente en el
mundo náutico como es Bénéteau.
Esta exclusividad le permite ofrecer una especialización en servicios
para los usuarios de embarcaciones de vela, tanto en mantenimiento y reparación, como en servicios específicos para velas, arboladuras, calibraje de mástiles, montajes y, en general, cualquier servicio
específico que requiere una embarcación a vela.
Festival de pruebas ‘Bénéteau’
Hnos. Guasch celebrará desde el
24 de abril hasta el 2 de mayo el
Festival de Pruebas Bénéteau. Este
año llega a su sexta edición y, como
novedad se celebrará en el puerto
deportivo de Cambrils. Este festival
de pruebas o feria marítima permite a los clientes e interesados en
adquirir una embarcación poder
probarlas en el mar, y sentir la
experiencia de navegar a motor o
vela.
Según Rodolf Guasch, «el
Festival de Pruebas Bénéteau es un
punto de encuentro entre nuestros
clientes, que quieren ver qué novedades podemos ofrecer o se plantean cambiar de embarcación, así
como personas que potencialmente quieren comprarse una embarcación y están indecisas. Es un
momento en el que pueden probar tanto embarcaciones de motor
como de vela y poder así tomar
una decisión más meditada. Somos
la única empresa que ofrece la
posibilidad de poder probar una
embarcación antes de comprarla».
En el Festival de Pruebas Bénéteau 2010 Hnos. Guasch pondrá a
disposición de aquellos interesados
en probar las embarcaciones los
modelos de Benéteau a motor
Monte Carlo 32, Antares 36, Antares 30, Antares 8, Antares 750
HB, Antares 6, Flyer 750 SD, Flyer
650, Flyer 500 SD y los modelos de
vela Oceanis 40, Oceanis 31, First
27.7, First 25.7 y First 21.7. Q

‘L’Aeroport de Reus necessita més rutes i promoció’
LAIA TOST/ REUS

«El creixement de l’aeroport
de Reus passa pels operadors de
punt a punt». Així ho manifestava Òscar Oliver, director d’Estudis, Gestió i Promoció Aeroportuària fent referència als
coneguts vols de low cost, durant
la jornada sobre el futur de l’aviació regional a Europa que es
va celebrar el passat març a la
Cambra de Comerç de Reus,
organitzada per la Fundació
Cercle d’Infraestructures Reus.
Oliver va assenyalar que

«l’Aeroport de Reus pot i ha de
ser el motor de desenvolupament territorial». En aquest sentit va apuntar que «és fonamental la col·laboració institucional
per a Reus, i que es constitueixi
una societat de Promoció de
l’Aeroport, del Camp de
Tarragona i les seves empreses».
Oliver va incidir que «cal
començar a superar el model de
subvenció de les companyies
aèries i que cal sortir a vendre
l’aeroport».
Òscar Oliver va afirmar que,
actualment, l’aviació es troba en

un moment de canvis estructurals, on el rang d’operació
abraça la regió euromediterrània. Oliver va assenyalar que
aquests canvis han vingut promoguts per fets com la liberalització d’Aena, l’aparició de les
companyies low cost i la creació
de l’AVE, que s’ha convertit en
competència del model tradicional d’aviació regional.
Davant d’aquest nou panorama, Oliver va plantejar qüestions
a millorar com les freqüències,
categories, i la connectivitat
intercontinental, i va posar espe-

cial èmfasi en l’oferta de servei
personal i la importància de
veure les necessitats.
Per últim, Òscar Oliver va afirmar que «a Catalunya hi ha un
veritable sistema aeroportuari
format pels diferents aeroports, i
que és una realitat que s’ha de
tenir en compte a l’hora de gestionar».
Ferran Soriano, president de
la companyia Spanair, va compartir i defensar el concepte de
sistema aeroportuari català, al
qual va reclamar més autonomia
de gestió i la necessitat de l’esta-

bliment d’un hub a l’Aeroport
de Barcelona. «El que ha configurat fins ara l'estructura ha
sigut la història i ara la realitat
econòmica de Catalunya és prou
gran com perquè tingui hub».
Soriano va subratllar que es
tracta d’una necessitat, tant per
als operadors punt a punt com
per als operadors en xarxa. Així
Soriano manifestava que aquest
projecte és la prioritat per a la
companyia i, per tant, descartava operar des de Reus a curt termini, però deixava la porta oberta a fer-ho més endavant. Q
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Química

Riet Vell ayuda a conservar
especies y ecosistemas únicos

Josep Grau,
‘Premi Dow’

La empresa comercializa arroz y pasta ecológicos

Ernest Maragall va presidir el lliurament

NOEMI POLLS / TORTOSA

REDACCIÓ / TARRAGONA

En el año 2001 SEO/BirdLife, la
entidad conservacionista más
antigua de España, creó la compañía Riet Vell para promover la
prroducción y comercialización de
cultivos ecológicos favorables
para las aves. «Era la continuación de un proyecto iniciado en
1996 y Riet Vell suponía su
puesta en práctica», explica
Juan Carlos Cire
era, director de
esta empresa peculiar.

Josep Grau, de 23 anys, i estudiant del darrer curs d’Enginyeria Química a l’Escola Tècnica
Superior de la URV (ETSEQ) ha
estat el guanyador de l’última
edició del Premi Dow, dotat amb
10.000 euros. Una quantitat que
servirà per al finançament de la
realització d’un Màster en
Història de la Ciència: Ciència,
Tecnologia i Societat, a
Barcelona.
A l’acte del lliurament del
Premi, hi va assistir el conseller
d’Educació, Ernest Maragall; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros; el delegat del Govern
a Tarragona, Xavier Sabaté; i el
rector de la Universitat Rovira i
Virgili, Francesc Xavier Grau; a
més a més d’alumnes i professorat. Prèviament, Juan Antonio
Merino, director general de Dow
Formulated Systems, va impartir
la ponència «Un demà millor a
través de l’aplicació de solucions
sostenibles». En aquest sentit de
sostenibilitat, Dow Chemical
Ibérica participarà en una caminada solidària mundial per al
subministrament sostenible d’ai-

El objetivo de la empresa es
«promover una agricultura
respetuosa con el medio ambiente en áreas de interés
natural, donde la agricultura
es crucial para la conservación
de algunas especies de fauna y
flora amenazadas», explica
Cirera.
Riet Vell está en proceso de
expandir su iniciativa a otros
cultivos y productos en España
y otros países. La empresa
cuenta con el capital social de
200 socios que apostaron por
el proyecto. SEO es el accionista mayoritario de la empresa.
«Nuestra filosofía es ofrecer
al consumidor productos saludables, de elevada calidad, cultivados de acuerdo con la normativa de agricultura ecológica en áreas de gran interés
natural, en las que ese tipo de
cultivo constituye un elemento
importante para la adecuada
conservación de hábitats valiosos, como los humedales y
estepas», comenta el director,
quien subraya que, cuando un
cliente adquiere un producto
RietVell, «está ayudando a
conservar especies y ecosistemas únicos en Europa, y también a promover el desarrollo

El cultivo del arroz ecológico es clave en este ecosistema.

socioeconómico de áreas rurales con cultivos tradicionales y
extensivos».
La empresa comercializa
principalmente arroz, pero
también pasta, a pesar de que
no producen trigo. El arroz se
cultiva de acuerdo a la normativa de agricultura ecológica
en una finca de 52 hectáreas,
propiedad de SEO/BirdLife y
habilitada como una reserva
ornitológica, y en otras dos
pequeñas parcelas arrendadas
por Riet Vell.
Todas ellas se localizan en el
mismo Delta del Ebro. Ocasionalmente Riet Vell compra
también arroz a otros productores ecológicos, pero siempre
de fincas ubicadas en este
espacio natural. «Tenemos
una producción muy irregular:
el año pasado contamos con
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unos 200.000 kilos», explica
Juan Carlos Cirera. El precio
del kilo de arroz está entre
cuatro y 4,5 euros.
El Delta del Ebro constituye
uno de los humedales más importantes de Europa y es un
área crítica para la supervivencia de muchas especies de aves
amenazadas. El cultivo del
arroz, y muy especialmente el
cultivo ecológico, es un elemento clave en este ecosistema
y de él depende la supervivencia de muchas especies como
la garcilla cangrejera, el calamón, la gaviota de Audouin, la
garza imperial o el fumarel cariblanco.
De ahí el interés de Riet Vell
en que cada vez haya más agricultores que se sumen al cultivo de arroz ecológico en la
zona. Q

MOR CARLES
VALLVÈ, PRESIDENT
5

DEL GREMI DE
PASTISSERS
El mestre pastisser i president
del Gremi Provincial d'Artesans
Pastissers de les comarques de
Tarragona, Carles Vallvè i Saltó,
va morir el mes passat a l'edat
de 52 anys. Vallvè era fill d'una
coneguda família pastissera de
Valls.

gua potable. Es tracta d’una iniciativa oberta a tothom i que
agruparà 192 països amb l’objectiu de conscienciar i recaptar
fons per superar la crisi global de
l’aigua. Pel que fa a Tarragona,
Dow promourà una caminada el
17 d’abril a la platja de la Pineda
de Vila-seca. El recorregut, de sis
quilòmetres, simbolitza la distància que, de mitjana, recorren diàriament moltes dones i nens per
obtenir aigua potable. Començarà a la Platja de la Pineda,

Dotat amb 100.000
euros, financia un
màster en història
de la ciència
seguirà pel Pinar del Perruquet i
la zona portuària, travessarà la
zona natural dels camps de Golf
de Port Aventura per endinsar-se
en un recorregut urbà que culminarà a la línia d’arribada, fixada al mateix punt de sortida. Per
a més informació i inscripcions,
podeu consultar la pàgina web
www.dowtgncamina.com. Q

La família regenta una pastisseria al nucli antic de la capital
de l'Alt Camp, la pastisseria
Valls, més coneguda amb el
renom de ca les Taronges. D'un
temps ençà, a causa d'una
malaltia, Vallvè havia deixat la
presidència del gremi.
Per diverses complicacions,
Vallvè va ser traslladat a un hospital de Barcelona, on va morir.
El funeral se celebrà a l'església
arxiprestal de Sant Joan de
Valls.
Q
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Tecnocom, el gran
aliado de las TIC
Sus oficinas de Tarragona celebran su décimo aniversario
ANNA POLO / TARRAGONA

Tecnocom empezó su andadura en
1967 como IB-Mei Española, siendo su actividad principal la fabrica
ación de motores eléctricos para
lavadoras. A partir de 1998, centró
su actividad en las telecomuniicaciones. Su delegación en Tarragona
celebra este año su décimo aniversario y hoy es un centro internacional de desarrollo de software con el
objetivo de abastecerse de profesionales de la Universidad Rovira
Virgili. Hasta ahora, 250 licenciados
en informática han colaborado en la
empresa.

Tecnocom cuenta con una
amplia experiencia en la implantación de soluciones de negocio
orientadas a proyectos y aplicaciones y gestión de aplicaciones, bajo

REDACCIÓN / PORTAVENTURA

PortAventura inauguró el pasado viernes 26 de marzo su
decimoquinta temporada con
novedades como el estreno de
cuatro nuevos espectáculos que
conmemoran los quince años
del parque temático.
El jugador del Regal Barça,
Ricky Rubio, acompañado de
los personajes del parque
Woody y Winnie, dio el pistoletazo de salida a la nueva temporada con un acontecimiento
festivo y musical.
El Gran Teatro será el escenario de Port Aventura Life!,
un espectáculo basado principalmente en la danza y las acrobacias. El área del Far West

modelos Global Delivery, así como
soluciones de tecnología, orientadas a la integración de sistemas y
tecnologías, y la gestión de infraestructuras. Ofrece soluciones especializadas a los sectores de banca y
seguros, administraciones públicas, industria y telecos. La compañía se ha convertido, en los últimos
años, en una multinacional que se
encuentra entre las cinco mayores
compañías del sector TIC y que,
además, cotiza en la bolsa de
Madrid desde el año 1987. La
empresa dispone en España de
una amplia red de oficinas, 19,
además de sedes en Portugal,
México, Perú, Colombia y Chile.
Cuenta con más de 5.000 empleados y una facturación aproximada
de 393 millones de euros en 2009.
Josep Tapia, director del centro de
Tarragona, que cuenta con 91 tra-

bajadores, augura para este año
«una buena estabilidad en la
demanda de servicios y, por lo
tanto, un ligero repunte del volumen de trabajo que nos permitirá
continuar siendo la empresa informática más grande de la provincia
y con mejores propuestas».
Para Felipe López Porcel, director regional de Catalunya y director
de integración de Sistemas y
Tecnologías, las TIC deben jugar
un papel clave en nuestras empresas, «la mejora de la productividad
está en lograr una mayor efectividad y, el desafío radica en lograr un
correcto equilibrio entre las variables de coste, calidad y respuesta a
negocio», comenta.
Las telecomunicaciones desempeñarán un importante papel en el
futuro, «las personas cada vez se
mueven más y, al hacerlo, necesi-

Felipe López, director regional de Catalunya de Tecnocom.

tan acceso desde cualquier lugar y
en cualquier momento. La explosión de las comunicaciones móviles, no se reduce a redes
GSM/GPRS/ Edge y UMTS ya
que también cabe considerar tecnologías Wifi o Wimax y las incipientes tecnologías orientadas a la
movilidad de los objetos, como el
RFID», explica López Porcel.
En este escenario de crisis económica actual, el sector TIC también se ha visto afectado, pero la
empresa ha mantenido la cuota de

PortAventura inicia la
decimoquinta temporada
acoge dos nuevos shows. Por
una parte, las bailarinas del can
can animarán al público del
Saloon con el Can Can Forever,
un repaso a las mejores coreografías de los últimos 15 años.
Asimismo, el espectáculo Bang
Bang West, será un show «trepidante» interpretado por especialistas a caballo que llevarán a
cabo acrobacias «muy sorprendentes».
En esta ocasión, y a diferencia de años anteriores, los caballos serán los protagonistas del

espectáculo. También una gran
carroza con bailarinas y los personajes del parque, como
Woody, Winnie, Epi y Blas recorrerá la zona de la Mediterránea.
Aparte de los espectáculos, la
oferta gastronómica del parque
temático también se amplía
con la inclusión de nuevos platos y la puesta en funcionamiento de dos nuevas cafeterías, una en el área de la Mediterránea y otra en el Hotel Vila
Mediterrània.

En 2009, PortAventura Entertainment (Paesa) cerró con un
beneficio de 4,5 millones de
euros. Paesa es la sociedad
resultante del proceso de escisión de Port Aventura en dos
entidades independientes.
Paesa incluye el parque temático propiamente dicho, el
Caribe Aquatic Park, el centro
de convenciones en régimen
de arrendamiento y los cuatro
hoteles: Port Aventura, Caribe
Resort y el arrendamiento de
Gold River y El Paso. Dentro
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mercado, «no se ha perdido ningún cliente e incluso se ha visto
incrementada con algunos nuevos.
En este contexto, Tecnocom ha
incrementado su plantilla un 3 por
cien y es cercana a los 5.200 empleados. Por eso, el año 2010 será un
año de crecimiento para la empresa, basado en «crecer en nuestro
país y en el mercado latinoamericano, que ofrece grandes oportunidades debido a su perfil económico de crecimiento sostenido»,
concluye Felipe López Porcel. Q

del nuevo plan de negocio,
Paesa prevé invertir 80 millones
de euros en los próximos cuatro años con el objetivo de
reforzar su posición como parque temático líder en el sur de
Europa. En 2009, PortAventura
registró 3.310.000 visitas, lo que
representó un descenso del
ocho por ciento.
Las ventas ascendieron a 142
millones de euros y el Ebitda, a
36 millones de euros.
Se debe recordar que el pasado 4 de diciembre de 2009 Criteria CaixaCorp e Investindustrial formalizaron la operación
mediante la cual la segunda
entraba en el capital social de
PortAventura con 94,8 millones
de euros para inversiones. Q
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Mercocámara mueve 90
millones de kilos de cítricos
El precio de liquidación de fruta pequeña ha sido de 36 céntimos el kilo
NOEMÍ POLLS / AMPOSTA

Mercocámara es una empresa
dedicada a la producción, comercialización y distribución de cítricos, principalme
ente. Situada en
Amposta, la empresa ha cerrado
una buena campaña de la fruta
pequeña. Según Quim Seggura,
director general de Mercocámara, «los precios de liquidación
han sido buenos, a 36 céntimos
el kilo, y somos los únicos que
hemos liqu
uidado y pagado». En
total, la empresa mueve un volumen de 90 millones de kilos.
Mercocámara perten
nece al Grupo
López Sánchez.

Los orígenes del Grupo López Sánchez se remontan al
año 1961, cuando D. Antonio
López Sánchez inicia la venta
de la producción hortícola
producida en sus propias fincas situadas en Almería, por
toda la zona del Bajo Ebro y
Montsià.
Años después, en 1971, viendo el declive sufrido por la
agricultura en Almería y las
buenas perspectivas del sector
hortofrutícola en la zona de
Levante, adquiere un almacén
en Tarragona, creando así el
primer punto de venta fijo en

Antonio López Sánchez y Quim Segura, fundador y director general.

la zona. En el año 1990, se crea
en la zona del Delta del Ebro y
el Montsià la empresa
Hermanos López Sánchez
Villarroya, dedicada a la distribución de fruta y verdura, abasteciendo inicialmente a las
empresas del grupo establecidas en Tarragona con producción hortofrutícola procedente
del Sur de Cataluña.
A finales de la década de los
90, la empresa inicia la exportación de fruta a diversos países
de Europa, con el consiguiente
aumento del volumen de kilos
trabajados.
Debido a la creciente demanda del mercado, así como al
continuo aumento del volumen de producción existente,
sobretodo en cítricos, surge la
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necesidad de contar con unas
instalaciones con mayor capacidad de trabajo.
A raíz de esta necesidad, en
1999 se toma la decisión de
separar la producción citrícola
de la del resto de fruta y verdura, formando la empresa de
más reciente creación del
Grupo
López
Sánchez,
Mercocámara.
Mercocámara se crea como
un nuevo proyecto del Grupo,
cuya estrategia es la de internacionalizar la producción citrícola de Terres de l’Ebre por
todo el mundo.
Durante los diez últimos
años se han consolidado las
relaciones con varios importadores y Cadenas de Supermercados, especialmente en Reino

Unido, EE.UU., Holanda,
Alemania, República Checa,
Suiza, países escandinavos y
España. A parte de las cadenas
y canales de distribución a gran
escala, también se trabaja para
grupos de mayoristas en mercados como Londres, Dublín,
Stuttgart, Persignan, Ginebra…
Este año, la campaña de
fruta pequeña, es decir, mandarina, ha sido buena. Según
el director general de Mercocámara, «hemos liquidado a 36
céntimos el kilo», explica
Quim Segura, quien añade que
la empresa mueve unos 90
millones de kg de cítricos. «En
los años 98 y 99, movíamos
entre 2 y 3 millones».
En el año 2004, Mercocámara crea la sociedad Ebre S.A.T.,
formada actualmente por 400
agricultores del sector citrícola
de la zona. Esta entidad se origina para dar servicio a dichos
agricultores mediante el asesoramiento técnico y control
continuo del producto en campo, «de forma que se pueda
conseguir una excelente cali-

Las cifras
FUNDACIÓN:

1999
PLANTILLA OFICINA:

18 trabajadores
PLANTILLA CAMPO:

450 trabajadores
PRODUCCIÓN ANUAL:

90 millones de kg

Basf, la compañía química más
admirada del mundo, según ‘Fortune’
REDACCIÓN / BARCELONA

La revista Fortune ha refrendado a la compañía Basf, como
la empresa química más admirada del mundo. Un lugar privilegiado que ya volvió a ostentar el pasado año la multinacional alemana, entre otros parámetros, por la calidad de sus
productos y servicios, competitividad global y calidad de gestión. Ante el citado reconocimiento, el presidente, Jürgen
Hambrecht, califica de «alenta-

dor y grato el reconocimiento a
nuestro esfuerzo». El ranking
de Fortune sopesa a unas 700
empresas de todo el mundo
que han sido evaluadas por
4.000 directivos, ejecutivos y
gerentes de los diferentes sectores.
Precisamente, a finales del
pasado mes de febrero, la compañía presentó sus resultados anuales correspondientes al ejercicio 2009 en donde las ventas se redujeron un 19 por ciento hasta alcanzar los 50.700
millones de euros. Por su parte,

los resultados antes de efectos
extraordinarios cayeron un 29
por ciento hasta los 4.900 millones de euros. En cuanto al cash
flow creció en 1.300 millones
de euros hasta alcanzar los
6.300 millones de euros, un
nuevo récord, según destacó la
compañía. A la luz de los datos,
Hambrecht asegura que «hemos demostrado que seguimos
la estrategia correcta y estamos
convencidos de que podremos
seguir fortaleciendo la posición
de liderazgo».
Para este año, la multinacio-

dad del producto y unas garantías de seguridad alimentaria
óptimas, lo cual nos proporcione la fidelización de nuestros
clientes», explica Segura.
Mercocámara se halla ubicada en la zona industrial de
Amposta, al lado de la Cambra
Arrossera. Cuenta con unas
amplias instalaciones de 11.000
metros cuadrados, dos de
solar, formadas por una nave
industrial de 6.700 metros cuadrados, con un altillo donde se
encuentran las oficinas, y un
patio en la parte trasera de
4.000 metros cuadrados.

Dan asesoramiento
técnico y control
contínuo del
producto en campo
El Grupo López Sánchez ha
seguido en todo momento los
pasos de su fundador D. Antonio López Sánchez, comercializando todavía a día de hoy la
producción de sus fincas, tanto
de las ya existentes en los inicios de la empresa, como de las
nuevas fincas adquiridas posteriormente en la zona del Baix
Ebre, donde progresivamente
va incrementándose el número
de hectáreas de producción
citrícola propia.
En el año 2008, Mercocámara
adquiere el cien por cien de la
empresa Miguel García e Hijos,
S.A. ubicada en Sagunto.
La empresa dispone de 9
cámaras de conservación, lo
cual supone una capacidad de
2.500.000 kilos de fruta. Quim
Segura afirma que «a pesar de
disponer de una buena infraestructura en maquinaria, el futuro de la empresa pasa por
mejorarla y reducir la necesidad de mano de obra». Q

nal alemana tiene previsto aumentar la producción en un
cinco por ciento. El presidente
analizó que, aunque el cuarto
trimestre dio motivos para ser
optimistas, «la tormenta todavía sigue aquí» y es por esta
razón que 2010 «será un año
desigual por regiones», explicó
Hambrecht. Los estudios de
mercado de Basf apuntan a que
el aumento moderado del PIB
mundial del 2,7 por ciento, un
crecimiento de la producción
química del 5,3 por ciento, un
tipo de cambio de 1,40 dólares
por euro y un precio medio del
barril de petróleo de 75 dólares. Por ello, Basf prevé vender
este año por encima del ritmo
de crecimiento del sector químico mundial. Q
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26.000 altes al ‘Programa
Azul’ de Criteria
És la primera empresa de l’Íbex35 en nombre de targetes

Caixa Tarragona
guanya un 60% menys
Tanca el 2009 amb un benefici
de 14,57 milions d'euros

REDACCIÓ / TARRAGONA

REDACCIÓ / TARRAGONA

Criteria CaixaCorp, el grup inversor amb participacions a empreses financeres i industrials, l’a
accionista de referència del qual és
la Caixa, ha celebrat a Tarragona
una de les seves trobades pe
eriòdiques amb accionistes amb l’objectiu d’explicar l’evolució de la
companyia i els seus plans de
futur. La cotitzada ha fet públics
els primers resultats del seu
Programa Azul Criteria que li ha
permès de convertir-se en un
temps rècord en la primera
empresa de l’Íbex35 en nombre
de ta
argetes d’accionistes activades, ja que supera els 26.000.

Caixa Tarragona va tancar
l'exercici 2009 amb un benefici de 14,57 milions d'euros,
xifra que representa una caiguda dels resultats del 60,09
per cent.
L'entitat ha explicat que ha
hagut de donar resposta a
l'actual context econòmic
mitjançant dotacions i reserves que han tingut un impacte evident en el resultat.
Caixa Tarragona va constituir durant el 2009 unes provisions superiors a 140
milions d'euros, de les quals
80 van ser de caràcter voluntari i anticipatori per fer
front a la morositat futura i a
la devaluació dels actius
immobiliaris. A final d'any, la
ràtio de morositat sobre els
actius total es va situar en
4,39 per cent, i específicament en el crèdit a la clientela, en el 7,29 per cent.
El marge d'interessos de
l'entitat s'ha situat en 203,8
milions d'euros, amb un
increment interanual del
24,6 per cent. Per la seva
part, el marge brut, que
incorpora els resultats de les
comissions, instruments de
capital i operacions finance-

Dels 26.000 accionistes que
s’han registrat fins al dia d’avui, un 35 per cent són dones i
un 65 per cent homes (distribució que es correspon amb la
de la base accionarial).
Si parlem de distribució
geogràfica, els nous usuaris d’aquest programa de comunicació i fidelització es troben fonamentalment a Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat
Valenciana.
La trobada mantinguda el
passat mes a Tarragona es
troba dins del programa
Criteria amb els seus accionistes que per a aquest any 2010
contempla, entre d’altres iniciatives, reunions entre els
accionistes i membres de l’equip directiu de Criteria a les
ciutats de Màlaga, Madrid,
Barcelona, Saragossa, Bilbao,
València, la Corunya, Sevilla i
Lleida, entre d’altres.
Aquest tipus de programes i
d’actes no són encara gaire
habituals entre les empreses de
l’Ibex 35 i es fonamenten en
els principis de transparència i
de rigor que han de sustentar
qualsevol relació entre la companyia i el seu públic objectiu
principal, l’accionista.
Dins d’aquest àmbit d’actuació, el darrer mes de novembre
es va engegar el Programa Azul
Criteria amb la finalitat de respondre a una doble necessitat
de l’accionista: saber-ne més
sobre l’empresa i treure el
màxim partit a la seva condició
d’accionista a través de les participades i les filials de Criteria.
En aquest sentit, el programa
permet una comunicació més
directa, activa i freqüent amb
l’accionista i que aquest pugui
gaudir d’avantatges que s’afegeixin a la política de dividends
per mitjà de condicions prefe-

Presentació de Criteria a ‘CaixaForum’ de Tarragona.

Facilita la
identificació
de la condició
d’accionista
rents en la contractació de productes i serveis de les empreses
participades de Criteria.
La posada en marxa del Programa Azul Criteria es va concretar amb el llançament de la
Targeta de l’Accionista Criteria, que facilita la identificació
de la condició d’accionista de
Criteria i que, en només tres
mesos, ja ha aconseguit que
s’activin més de 26.000 targetes, xifra que segueix creixent.
Aquest programa permet,
així mateix, entre d’altres
accions, d’accedir a un canal
directe d’informació sobre
l’empresa, continguts divulgadors o formació especial per a
aquest col·lectiu.
Durant la presentació que va
tenir al CaixaForum de Tarragona, Criteria va informar
sobre el perfil del seu accionista i ha donat a conèixer la distribució geogràfica de l’accionista, dins de la qual Tarragona
representa la 8a ciutat espanyola en nombre d’accionistes de
Criteria. El perfil de l’accionista típic de Criteria és un home

XAVI JURÍO

de prop de 45 anys, conservador en les seves inversions i que
posseeix una mitjana de 1.377
accions
(aproximadament
1.315 accions en el cas de
Tarragona).
Gonzalo Gortázar, conseller
director general de Criteria
CaixaCorp, ha explicat que
«Criteria continuarà consolidant la seva posició en el sector
bancari i assegurador i apostant per una política de dividends molt atractiva per a l’accionista, que actualment suposa una rendibilitat anual per
dividend de prop del 6,4 per
cent respecte al tancament de
la cotització el 31 de gener de
2010».
També ha destacat que els
resultats econòmics corroboren el bon funcionament de
Criteria que posseeix la cartera
de participades empresarials
més important d’Espanya en
volum total d’actius bruts, amb
un valor de 24.380 milions
d’euros. Q

Les xifres
Accionistes:

26.000
Rendibilitat dividend:

6,4%
GAV:

24.380 milions
Benefici:

1.317 milions

res, entre altres, es va tancar
en 271,5 milions d'euros, un
9,2 per cent més. El marge
abans de dotacions va quedar
situat en 154,3 milions, un
18,8 per cent més. Restades
les dotacions per deteriorament d'actius financers, el
resultat de l'activitat d'explotació va ser de 78,2 milions
d'euros, un 79,9 per cent més
que un cop constituïdes les
provisions per actius dubto-

Va constituir
durant el 2009
unes provisions
superiors a 140
milions d’euros
sos, cosa que va deixar el
resultat definitiu de l'exercici
després d'impostos en 14,6
milions d'euros. El marge
recurrent, sense tenir en
compte ni els beneficis extraordinaris ni les dotacions i
provisions, ha estat de 124,4
milions d'euros, amb un augment del 13 per cent respecte a l'exercici anterior. Q
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‘El pla territorial no mejora el
servicio de cercanías en la Conca’
Los empresarios resaltan el equilibrio existente entre los diferentes sectores
C.M. RUIZ-R. PALOMARES / MONTBLANC

En la mesa redonda organizada
por este rotativo junto con el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en la sede de Concactiva, el
vivero de empresas emplazado
en Montblanc; su presidente, David Rovira, valoró las repercusio-nes que ha tenido en la comarca
el Pla Territorial del Camp de Tarragona para los próximos 25 años y comentó que en lo referente al servicio ferroviario de cercanías: «hemos sido despreciados»».

David Rovira valoró la repercusión en la Conca de Barberà
del Pla Territorial de la Generalitat para ordenar el territorio y dotarlo de las infraestructuras necesarias en un plazo de
25 años. Pues bien, a pesar de
esta planificación Rovira sigue
constatando para la zona una
falta de infraestructuras, sobre
todo ferroviarias, que supone
«una falta de competitividad
respecto al sector de la exportación local». Esto desde un
punto de vista de mercancías.
El presidente del Consell Comarcal tampoco olvidó el estado del servicio de cercanías
para el transporte de viajeros.
«En este aspecto hemos sido
despreciados ya que se ha
redactado un plan de cercanías
que sólo contemple ReusTarragona-Valls, a mi -anhelóme hubiera gustado que hubiera contemplado Vimbodí, pero
es que ni tan siquiera llega a
Montblanc».
Movilidad
Rovira considera éste un tema básico para la movilidad de
las personas a bajo coste. Confirmó que la estación de mercancías sí que estaba contemplada aunque ha sido un plan
que se ha redactado «sin tener
en cuenta la opinión y las necesidades de las diferentes localidades de la Conca».
Por otro lado, Rovira entendió la voluntad del plan territorial de querer controlar el crecimiento industrial desmesurado en zonas de interior, aunque apostilló que «cuando no
tienes la posibilidad de crecer,
normalmente se suele limitar
las posibilidades de desarrollo
de las poblaciones, se las está
condenando al decrecimiento». En este sentido, Rovira
reconoció que «los crecimientos tienen que ser razonables»,

más valorados. No obstante,
esto no quita para que el plan
territorial, apostilló el presidente: «ha sido poco ambicioso, se ha quedado a medio camino y ha intentado contentar
a todo el mundo, con lo que
también ha provocado muchos
descontentos». En línea con
Rovira, Sanromà coincidió en
que «se originan agravios comparativos respecto a las expectativas crecimiento de unos u
otros municipios».

vista industrial, a excepción del
eje Montblanc-l'Espluga de
Francolí-Vimbodí-Santa Coloma de Queralt».
El presidente de la Cambra
de Comerç de Reus, Isaac Sanromà, también disertó a cuenta
de la implantación del Pla
Territorial y resaltó de forma
positiva lo que ya está proyecta-

do y que es un hecho: «Hacía
falta una planificación a largo
plazo que unificara criterios y
frenara los proyectos disgregados e individuales. La visión es
de todo el Camp de Tarragona
y la intención es ir supliendo
sus innumerables carencias»,
este esfuerzo, a juicio de Sanromà, sería uno de sus activos

Equilibrio
El presidente de la corporación comentó que los municipios «compiten entre ellos, pero de manera sana, un espíritu
de superación que acaba siendo positivo para las empresas».
Todo, sin prescindir del equilibrio y la planificación desmesurada y desordenada. «Un
equilibrio proactivo», matizó.
Carles Andreu, presidente de
la DO Conca de Barberà, compartió con Rovira la necesidad
de potenciar el capítulo industrial para no entrar en un proceso de involución en la comarca, aunque matizó que
también existía un potente sector emergente en la zona que
vive del paisaje y de los activos
naturales, «que también necesita que sea cuidado».
Asimismo, añadió que la visión
de desarrollo industrial no

David Rovira. Consell Comarcal

Isaac Sanromà. Cambra Comerç

Oriol Palau. Pimec Conca

‘La falta de infraestructuras
ferroviarias quita agilidad
a nuestros exportadores’

‘Los emprendedores son los
que tienen capacidad para
absorber los muchos parados’

‘Sin la grasa de la
financiación, la maquinaria
empresarial no funciona’

Anton Castellà. Gatzara Vins

Enric Roda. Frape Behr

Abdon Tarrats. El Molí del Mallol

Carles Andreu. DO Conca

‘La bodega vivero de
Barberà nos ha ahorrado
cinco años de inversiones’

‘Los recursos humanos
tienen que ser flexibles y
amoldables a las jornadas’

‘El patrimonio como activo
empresarial ya no tiene el peso
específico de antaño’

‘La relación calidad-precio
de nuestros vinos es buena,
con lo que la crisis es menor’

José P. Gil. Castell Riudabella

Joan Torné. Vinícola de Sarral

Martina Scheper. Casas rurales

X. Franquès. Eguerman Alimentació

‘Nuestra plaza está
necesitada de la dotación
de un centro turístico’

‘De las 15.000 botellas en los
ochenta, hemos pasado al
millón de botellas-año’

‘Ante la reducción de
establecimientos, proponemos
incluir a los apartamentos’

‘Servicios a medida y
tecnología propia, nos llevan
por delante de la competencia’

El vivero de empresas ‘Concactiva’ acogíó la mesa redonda sobre la Conca de Barberà.

y añadió que era un plan territorial que «únicamente analiza
el momento presente. Cuando
se comenzó sí que regía un momento de expansión urbanístico que en la actualidad, y debido a la crisis ya ha remitido».
«En la comarca -sentenció- hay
municipios que se les condena
a no crecer desde un punto de

XAVI JURÍO

QUEDA DICHO

Los agentes económicos
de la Conca de Barberà
destacan que la
comarca disfruta de un
equilibrio enttre los
diferentes sectores
económicos. Destaca la
potenciación industrial
y no se menosprecia a
un creciente enoturismo.
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debería de contemplarse de
forma municipal sino desde un
punto de vista más global, a
escala comarcal, para evitar
proyectos industriales que muchas veces superan la superficie habitada del propio pueblo. Rovira añadió que en el
reparto de los parques eólicos
por la comarca, fueron precisamente los pueblos más pequeños los que los acogieron.
«En la actualidad no existe
ningún elemento de gobierno
que solucione o regule el tema
de aquellas infraestructuras
que van más allá de un tema
puramente local y que tienen
que ser gestionadas de forma
compartida, no existe una solidaridad organizada con la que
se comparta el impacto y también el beneficio», advirtió el
presidente del Consell.
Sanromà ensalzó los activos
del turismo pero advirtió que
no se podía obviar a la industria «ya que en todos sus ámbitos, es la que crea la riqueza en
el territorio». Y no aportó el
dato de que «aquellas zonas
más ricas de Catalunya resultan
ser las más industrializadas y las
que generan actividad a muchos otros sectores».
Control
José Pedro Gil Moreno de
Mora, propietario del Castell
de Riudabella, se mostró crítico con el impacto visual de los
aerogeneradores o de los polígonos industriales, y sin negar
su necesaria aportación a la
economía, «instó al orden y al
control de los mismos».
Enric Roda, director de Recursos Humanos de Frape
Behr dudó de la utilidad de
extender el actual número de
polígonos en la zona «si no se
dispone de un contingente de
trabajadores lo suficientemente cualificado y formado».
Roda comentó que en el proceso de globalización de las
compañías de la zona, «infraes-

tructuras como el ferrocarril u
otras que están a 40 kilómetros
de esa área (Conca de Barberà) como es el Port de Tarragona, tienen que ser unos recursos mucho más asequibles y
abiertos para las empresas».
No obstante, el directivo resaltó las mejoras aplicadas en la
autovía hasta Alcover, «que
han agilizado y acelerado las
comunicaciones con Tarragona». Aunque alertó del tipo de
carretera que conecta una de
las zonas más industrializadas
de la comarca como es Santa
Coloma de Queralt que está resultando ser un handycap para
las empresas de ese municipio.
Un comentario al que Abdon
Tarrats, del restaurante El Molí
del Mallol complementó diciendo que «conozco transportistas de esa localidad que raro

es el día que no sufren daños
en sus vehículos por culpa de
la estrechez de la carretera» a
la que calificó de «tercermundista».
Infraestructuras
Roda extendió esa reflexión
al conjunto de carreteras de la
red comarcal. «Debido a las
características de estos viales,
los centros de producción automovilísticos proyectados para el Norte de África, o los demandantes de productos como
panales de hormigón en esa
zona del mundo, puede que
prefieran conseguirlos en
Francia que no en esta zona,
por la mayor rapidez de suministro y servicio más económico». Oriol Palau, presidente de
Pimec Conca de Barberà, y empresario de Pinturas Travé,

aportó que «nuestro negocio
está en Vimbodí, en unas de las
zona más distantes de la comarca y de darse el caso de originarse un pedido de pequeña
dimensiones, ya no hace falta
ni que nos lo planteemos»,
debido al «largo tiempo de
suministro que llega a imposibilitar la transacción».
El presidente del Consell
Comarcal, David Rovira, refrendó la constatación de los
otros ponentes al poner en evidencia el hecho de que por
motivos infraestructurales y de
comodidad de los consumidores de Santa Coloma de
Queralt, éstos «optan mejor
por Igualada además de acceder a un mercado más grande,
de servicios y posibilidades, y
con unas comunicaciones mucho más óptimas». En este sen-

Aeropuerto y Port, desde la Conca
David Rovira aseguró que la evolución del Aeropuerto de Reus afectaba directamente a la Conca de
Barberà al igual que el Port de Tarragona y su
supuesta pérdida de autonomía. «La liberalización de
los puertos ha comportado un notable avance para
estas infraestructuras», y destacó que «en el mundo,
la gran autopista es el mar y después de éste, le
sigue en importancia el tren».
Sanromà, como miembro también del Consejo de
Administración del Port tranquilizó asegurando que
«todo parece indicar que los puertos no perderán su
autonomía y, por lo tanto, el de Tarragona seguirá
disfrutando de su independencia a pesar de estar
tutelado por Puertos del Estado».
De igual forma, Isaac Sanromà destacó la importancia de que pese a la caída de tráficos el año
pasado en el Port de Tarragona, durante el mes de
enero de 2010, el trasiego de mercancías se ha
incrementado un 40 por ciento con respecto al
mismo mes del año anterior.
Además, Tarragona ha pasado a disponer del cuarto puerto en importancia en el Estado español, desbancando de este podio al de Bilbao con lo que por
delante tiene al de Algeciras, Barcelona y Valencia.
De igual forma, Sanromà señaló los esfuerzos de la
Autoridad Portuaria para que la infraestructura marítima también se consolide como terminal de cruceros, un tema crucial para diversificar y consolidar la

procedencia de turistas a la zona. Todo ello, a pesar
de la competencia ejercida desde Barcelona. Dentro
de unos cuatro años, «estas obras estarán acabadas», concretó.
En cuanto al aeropuerto, Sanromà, sin quitar
importancia a la actividad que generan los vuelos
charters, resaltó el notable impulso propinado por
los vuelos de bajo coste ofrecidos por la compañía
aérea irlandesa Ryanair. Y gracias a las últimas reuniones mantenidas con la compañía, «el tema de su
permanencia en la zona se ha convertido en uno de
los capítulos más prioritarios en la gestión de los
activos de la zona, de ahí que se haya llegado a un
acuerdo y se haya firmado un acuerdo por tres años
más, eso sí, pagando bastante más», precisó.
Una inversión que elevará el número de vuelos
desde la capital del Baix Camp a 28 destinos diferentes (Más hacia Italia: Milán, Pisa y Venecia; dos a
Polonia y dos nuevas a Irlanda, entre otros). Por todo
ello, y junto con las inversiones que captará, «se convertirá en el aeropuerto de todo el territorio». Enric
Roda de Frape Behr dio importancia a otra de las ventajas que se derivan de la implantación de la compañía Ryanair en los aeropuertos como es el aumento de la competitividad y el atractivo de las filiales
españolas, al conseguir reducir notablemente el
coste de las comunicaciones y los desplazamientos
entre las filiales y las centrales.

tido, Rovira se mostró convencido de que «si el eje Montblanc- Santa Coloma de Queralt fuese mejor, la afluencia
de consumidores hacia Montblanc sería superior».
El servicio de cercanías ferroviario es para el presidente de
la Cambra de Reus, Isaac Sanromà, «un tema que preocupa
ya no sólo a la Conca de
Barberà» y aludió a las conclusiones de un estudio efectuado
por el gabinete de estudios de
la corporación, dirigido por
Rosa Rueda, editora a su vez de
este rotativo, en donde se puso
el acento en todas las carencia
detectadas en el conjunto de la
demarcación de la Cambra.
«Es inconcebible que en el
siglo XXI los pueblos continúen estando mal comunicados y
esto siga siendo causa de desertización poblacional y de falta
de relevo generacional». Para
ello, conminó a los responsables ya no sólo a incrementar la
capilaridad de los servicios
ferroviarios de cercanías, sino
también a esmerar los horarios
y las frecuencias.
Prioridades
Xavier Franquès de Eguerman Alimentación corroboró
las limitaciones que tenían las
infraestructuras de la zona y resaltó dos infraestructuras y servicios que requieren ser optimizadas a la mayor brevedad
por el bien de las empresas,
una la que trascurre por el eje
del Mediterráneo hacia Valencia y Castellón, y otra, la de
continuar apostando por la
presencia de los vuelos de bajo
coste en el Aeropuerto de
Reus, ya que resitúa al Camp
de Tarragona en el mapa europeo. Gil Moreno de Mora destacó el proyecto del túnel del
Coll de l'Illa puesto que «reduce notablemente la conexión
de la costa con ofertas de turismo de interior como la nuestra». Q
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Alimentació

‘Hay que
añadir valor
a la venta’

La economía agrícola diversifica
con turismo e industria
‘Concactiva’ potencia el espíritu emprendedor e incrementa la competitividad

C.M.R.-R.P. / MONTBLANC
C.M.R.-R.P. / MONTBLANC

Xavier Franquès es empresario, viverista de Concactiva y
administrador de Eguerman Alimentació, empresa adscrita al
sector de la distribución de alimentos, un proyecto de exportación de productos agroalimentarios, sobre todo fruta y productos
del campo, dirigidos inicialmente hacia el Reino Unido y los países del norte de Europa, mediante dos canales: tiendas propias
muy especializadas, y actuando
como proveedores de cadenas de
supermercados pequeños y
medianos. El negocio tiene previsto iniciar la actividad en otoño
de este año.
Franquès valoró iniciativas
como Concactiva y lanzó un
mensaje de optimismo a pesar de
la desconfianza reinante: «Hay
mucho trabajo por hacer», y
puso como ejemplo el dato del
presidente de la DO Conca de
Barberà, Carlos Andreu, cuando
se refirió a que únicamente el
diez por ciento de la producción
vitivinícola es envasada y explotada directamente en la zona.
Franquès comentó que provenía de la distribución de alimentos por medio de supermercados
y que a partir de ahora pretendía
embarcarse en una aventura
internacional, de forma más
prioritaria en el mercado inglés.
Franquès reconoció que la idea
no era nueva pero contenía elementos originales como los de
aportar valor añadido al producto, ofreciendo artículos a medida
de las exigencias de los clientes.
«Es buscar distribuidores con superficies medianas, no demasiado grandes, que quieran diversificar con productos de una calidad
concreta, etiquetados y envasados conforme a su política de
marca». La idea de Eguerman
Alimentació es comenzar con
fruta.
Diferenciaciones
El administrador de Eguerman
Alimentació resaltó el dato de
que España es el primer exportador mundial de fruta y hortaliza,
al que le siguen EE.UU. y
Holanda. «Ya no se trata de vender kilos de forma masiva, sino
de añadir un valor a la venta»,
como por ejemplo los elementos
locales diferenciales con respecto
a la competencia y en este sentido alabó grandes ferias organizadas en el seno del sector frutero
como Fruit Logistic o Fruit
Atraction de Madrid o incluso la
Fira del Cítric de Xerta.

Isaac Sanromà, presidente de la
Cambra de Comerç de Reus, calificó la comarca de la Conca de
Barbe
erà, como uno de los ejemplos del Camp de Tarragona que
han experimentado una profunda
transformaciión en los últimos
tiempos, al diversificar su tradicional economía agrícola con
otros sectores com
mo el de turismo de interior, el vitivinícola y el
industrial.

Conca de Barberà es también un referente en el ámbito industrial al acoger multinacional importantes del calibre de Frape Behr.
David Rovira, presidente del
Consell Comarcal de Conca
de Barberà, explicó que Concactiva, el vivero de empresas
de la comarca, es precisamente un ejemplo de la voluntad
que tienen los ayuntamientos
de la zona de dinamizar la
actividad económica, incrementar la competitividad de
las empresas y dar cabida al
espíritu emprendedor.
En paralelo a Concactiva,
Consell, Ayuntamiento de
Barberà de la Conca y DO,
también han impulsado otro
vivero para acoger nuevos proyectos bodegueros debido a la
importancia estratégica que
tiene el sector vitivinícola en
esta zona de la provincia.
Un proyecto que, según Rovira, pese a las vicisitudes de
toda iniciativa «ha demostrado ser viable y conseguido ya
la rotación de viveristas por
sus instalaciones». Mientras
que Concactiva «está todavía
en su fase inicial. Es una herramienta para aquellos emprendedores con pocos recursos a lo que les intentamos dar
un soporte y un espacio lo más
económico posible».
Lo que ocurre, reclamó Rovira, es que además las empresas deberían de mejorar sus
condiciones en temas como el
acceso a las líneas de financiación y a nuevas oportunidades
de negocio, además de un
marco impositivo «razonable». «Lo que hace falta es que
tanto el Gobierno central
como autonómico se convenza de que el mundo funciona
si las empresas también lo
hacen, cosa que en estos
momentos no acaba de suceder».
Sanromà no olvidó el fuerte

El ámbito agrario emerge con el enoturismo.

‘Al sector
vitivinícola le queda
mucho camino por
recorrer’
potencial de la comarca en
materia vitivinícola en donde
«todavía tiene mucho camino
por recorrer», más si se le
aúnan las ventajas de otros
sectores como el enoturismo.
En este sentido, el presidente
de la Cambra de Comerç de
Reus recordó la fuerte apuesta
realizada por la corporación
en pos de la marca País del Vi.
En cuanto al impacto de la
crisis, Sanromà vio los mismos
indicios de recesión en la
Conca que en el resto de
comarcas. Y sin ánimos de ser
pesimista, alertó ante las delicadas perspectivas de futuro
que se presentan debido a la
actual coyuntura. «El número
de parados no para de crecer,
mientras que la creación de
nuevas empresas está bastante
estancada».
El presidente de la Cambra
justificó este comportamiento
a la «falta de confianza que
reina en estos momentos».
«Los emprendedores son los
que realmente tienen la capacidad de absorber el elevado
número de desempleados y
sin embargo no ven nada claro el futuro». Un desencanto
que Sanromà relacionó con la
pérdida de fe de la ciudadanía
hacia la clase política, «no tan-
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to local, sino de la Generalitat
y el Estado».
Por otro lado, las medidas
fiscales que se están aplicando
«no son lo más idóneas», caso
de la subida de dos puntos del
IVA. «Una economía como la
nuestra que depende tanto
del turismo, con la subida del
IVA se resentirá de forma
importante, ya que las previsiones de ocupación para el
próximo mes de julio no son
nada halagüeñas», consideró
el presidente de la corporación mercantil, quien dijo que
«aparte de criticar las medidas
aplicadas por las diferentes
administraciones, se hace
necesaria la aportación de
toda la ciudadanía».

‘Los emprendedores
son los únicos
capaces de frenar
el incremento
del desempleo‘
Oriol Palau, presidente de
la Delegació de Pimec en Conca de Barberà, enfatizó que
desde mediados de 2008 «estamos denunciando la falta de
ese lubricante para el correcto
funcionamiento de la empresa que es la financiación».
Palau lamentó que cualquier
tipo de proyecto quedaba
totalmente congelado ante la
actual falta de liquidez, además de tener que hacer frente
al coste social y el capítulo de
compras.

Palau denotó también la falta de un flujo continuo de trabajo y por lo tanto, la no obtención de beneficios con lo
que «no se puede interrumpir
la dependencia financiera al
no generarse los suficientes
recursos propios».
Recordó el perjuicio generado por la banca por prestar en
otros tiempos más dinero del
que se debiera, y los negocios
por pedir más de lo que correspondiera. Y aunque en la
comarca de la Conca de Barberà existen una serie de
expositores que «no lo están
haciendo mal», la gran mayoría de pymes de la zona basan
su economía en los negocios
locales, comarcales o como
mucho regionales.
Palau reconoció el importante esfuerzo realizado por la
Conca de Barberà en materia
de ecoturismo, en aras a conseguir la diversificación del
sector, aunque «la auténtica y
abundante creación de empleo todavía la realizan sectores importantes como la construcción», sobre todo en la
localidad de Santa Coloma de
Queralt en donde se concentra un importante sector
industrial muy necesitado en
ganar productividad y de
infraestructuras ferroviarias
con las que ser más competitivo y dinámico, y poder así
exportar de forma más ágil sus
productos prefabricados hacia
Francia o Alemania. Palau no
olvidó la importancia de que
las empresas puedan vender
fuera: «cuando más lejos puedan irse, más margen comercial obtendrán».
El presidente de la Delegació de Pimec en Conca de Barberà no prescindió del impacto que sufre el consumo con el
incremento de los índices de
desempleo, justo el segmento
en el que la Conca ha diversificado con la potenciación de
nichos como los vinos o el turismo.
Palau propone para la estimulación de la contratación y
el incremento de la productividad, «no pagar tantos intereses y abaratar los costes». Un
aumento de la productividad
que a su entender, «no va ligado a un incremento de puestos de trabajo, ya que primero
se ha de garantizar la actividad
y después aumentar el flujo de
caja». Tampoco olvidó la campaña que sostiene su patronal
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contra la Ley de Morosidad,
«que está suponiendo una
notable pérdida de competitividad para las empresas».
Palau resaltó el carácter multisectorial de la Conca con la
presencia de industrias metalúrgicas y plásticas, construcción y un turismo incipiente,
una descripción que extrapoló
al resto del Estado, «hemos
pasado de ser una economía
inversora a ser otra de subsistencia».
Pimec se implantó en Montblanc en julio de 2008, su junta
está integrada por diferentes
miembros de toda la comarca.
Abdon Tarrats, propietario
de diversos negocios hosteleros, entre ellos el conocido El
Molí deel Mallol, recordó las
caídas tan pronunciadas padecidas por el sector el año pasado, justo en un momento en
los negocios de Tarrats en el
que acaba de realizar una
importante inversión con la
apertura de un nuevo establecimiento. Y pocos meses después, otro más, en Barcelona.
Una apuesta que el empresario
realizó mediante préstamos
financieros y recursos propios.
«Con el inicio de la crisis se

produjo una bajada de ingresos constante en todos los frentes que teníamos abiertos»,
hasta el punto de que Tarrats
tuvo que rubricar un crédito
para transformar los otros. «El
desarrollo económico actual
pasa por el hecho de que se
solvente el acceso a créditos
razonables, es inconcebible
que la actual financiación
requiera avales cinco veces por
encima de la cantidad solicitada».
Tarrats asegura que en estos
tiempos, el patrimonio ya no
tiene el peso específico que
tenía en un pasado, «sino que
lo que verdaderamente te da
credibilidad es capital contante y sonante». «Entiendo -añadió- que se sea mucho más escrupuloso en la concesión crediticia, pero también es cierto
que si las empresas no acceden
de forma más ágil al capital, la
crisis se prolongará mucho
más tiempo».
En cuanto al sector de la restauración, Tarrats constató la
tendencia de reducción de
recursos humanos y también
resaltó el riesgo de padecer
morosidad aunque «por el
hecho de cobrar al contado

gozamos de más ventajas que
otros sectores» y confirmó que
el consumidor tendía de nuevo
a animarse con el gasto de
comer, y prueba de ello ha
sido «la aceptable demanda
detectada en la última campaña de calçots».

‘Es inconcebible que
la financiación
requiera avales cinco
veces por encima de
lo solicitado’
Carles Andreu, presidente
de la DO Conca de Barberà,
destacó que precisamente,
cuando las bodegas reciben
más visitas es «en época de calçotades».
Tarrats también señaló que
el sector, tanto el apartado de
clientes como proveedores, se
ha visto forzado a adecuarse a
las circunstancias mediante
una rebaja de precios de un
diez por ciento. Un descenso
debido a que la mayoría de
establecimientos «no hemos

subido los precios este año».
Enric Roda, director de Recursos Humanos de Frape
Behr, resaltó el aspecto de que
en la Conca de Barberà, «se da
un buen equilibrio entre los
diferentes sectores económicos». En línea con las estrategias de gestión que aplican las
economías de otros países,
«con el objetivo de que todas
las partes salgan beneficiadas y
lo menos perjudicadas posible».
Para el caso de Frape Behr,
especificó Roda, la compañía
esta embarcada de pleno en el
concepto de la globalización, y
aunque reconoció la competencia proveniente de los
países del Este o de Oriente,
coincidió con Xavier Franquès
en que, «los productos locales
son perfectamente competitivos gracias a su diferencial en
materia de valor añadido».
Roda no prescindió del
hecho de que para que una
compañía pueda seguir siendo
competitiva y pueda cumplir
con los retos que le plantea la
globalidad, tiene que disponer
de unos recursos humanos flexibles y amoldables a jornadas
laborales determinadas como

las de fin de semana. Y reconoció que la crisis había servido
para que los trabajadores comiencen a incorporar otros
puntos de vista del mundo laboral y a aceptar unas condiciones que a lo mejor en otros
tiempos no se contemplaban.
Por otro lado, el directivo no
dejó de lado la importancia de
la formación en el actual mercado global y consideró que
hablar dos idiomas tendría que
ser mucho más habitual de lo
que es ahora.
Además, de disponer en la
comarca de «un buen centro
de formación», para poder
dotarse de los electromecánicos que necesita. Si no es así, se
verá obligada a traerlos de
otros lugares y por lo tanto, la
zona desperdiciará otra oportunidad de generar riqueza y
ocupación.
Roda añadió que su compañía impulsa en la zona hace
unos tres años un curso de formación en el centro de formación profesional de electromecánica de Montblanc mantenido en gran parte por Frape ya
que aporta unas diez-15 personas al año a coste de la propia
compañía. Q
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Vitivinícola

El vivero ahorra
cinco años de
operaciones
Anton Castellà, enólogo y
uno de los tres socios de la
empresa Gatzara Vins, adscrita al viver de celleristes de
Barberà de la Conca, precisó
que el negocio inició la actividad en el año 2007, de forma
simultánea a la puesta en
marcha del citado vivero.
Desde el primero momento
Castellà y sus socios tuvieron
claro iniciar un proyecto vitivinícola, a pesar del contexto
económico.
Este tipo de empresas requieren para su puesta en
marcha unas inversiones iniciales muy fuertes y más
Gatzara Vins que partía de
cero.
No obstante, considera muy
afortunada la idea del vivero,
ya que «al entrar a formar
parte del mismo, nos hemos
ahorrado cinco años para
conseguir las infraestructuras
necesarias, hecho que permite comenzar a posicionar una
marca desde el primer
momento en un mercado
saturado como puede ser el
sector del vino y más en según
qué segmentos. «En nuestro
caso —narró Castellà— apostamos por vinos de crianza, lo
que te retiene la salida al mercado en un espacio de tiempo
mínimo de dos años».
Q

Frape minimiza la crisis con
su orientación hacia turismos
Con un millar de trabajadores, la filial aplica políticas de estabilidad laboral
C.M.R.-R.P. / MONTBLANC

Enric Roda, director de Recursos
Humanos de Frape Behr, compañía adscrita a la industria auxiliar
del automóvil, informó que la factoría asiste tanto al mercado nacional como internacional, y desstacó el hecho de que no estaban
viviendo la recesión con tanta intensidad gracias al direcciona-miento de la producción hacia el
segmento de coches pequeños
que son los que han animado
sus ventass gracias a las ayudas
gubernamentales.

El director de Recursos
Humanos enumeró la plantilla
de la factoría en torno al millar
de trabajadores y afirmó que la
previsión es la de aplicar políticas de estabilidad.
Roda recordó un «muy mal»
final de 2008 y un «mal
comienzo de 2009», circunstancias que provocaron en la
compañía la aplicación de una
serie de medidas al objeto de
conseguir la flexibilidad de la
presencia de los trabajadores. Y
lo importante, a fecha de hoy,
es que «estamos recuperando
todas las horas que se habían
perdido».
Roda sí que alertó de que se
estaba a la expectativa de los
que ocurrirá a partir del próxi-

Frape se especializa en climatización e intercambio de calor automovilístico.

mo mes de julio, debido a la
intención del Gobierno de
incrementar el IVA y la retirada por finalización de las ayudas destinadas a la compra de
un vehículo.
La visión de la situación económica actual es vista desde
Frape Behr desde una óptica
más global y por consiguiente
«no podemos quejarnos de
cómo se encuentra actualmente el volumen de producción».
Teniendo en cuenta que esta
recuperación incipiente se produce de manera «asistida» y
que los actuales volúmenes
están un 20 por ciento por
debajo de los que se detectaban años atrás, «nos hemos
adecuado a las nuevas exigencias del mercado».

X.J.

La recuperación experimentada por los coches pequeños
no ha sido tal en el segmento
de furgonetas, mientras que en
el de camiones la situación está
más complicada, con caídas de
hasta el 50 por ciento, aunque
por suerte para la factoría de
Frape Behr en Montblanc no
atiende a este último mercado.
Frape Behr lleva 25 años produciendo desde su factoría de
Montblanc. Perteneciente a un
grupo alemán que recientemente ha celebrado 100 años
de operaciones, Roda recordó
que la compañía apostó en su
momento por Montblanc, gracias a su conexión con la autopista y con la intención de
ampliar las instalaciones fabriles fuera de Barcelona. Roda

resaltó la importancia de que
las empresas al final acaban
asentándose en aquellos nudos
bien interconectados con los
que poder distribuir correctamente sus productos. En 2001
Frape Behr puso en marcha su
segunda fábrica.
En cuanto a las diferentes líneas de fabricación de la empresa, Roda concretó la elaboración de equipos de climatización de vehículos (aires acondicionados y calefacciones), además de todo lo relacionado
con el intercambio de calor en
un coche, como intercoolers,
radiadores, calefactores y condensadores, mediante la aplicación de diferentes tecnologías. La compañía dispone en
Montblanc de un área de
inyección de plástico para la
elaboración de carcasas para
los equipos de climatización y
ventiladores para radiadores.
En otra área, se obtienen radiadores de coches mediante tecnología de tubuladores y una
tercera de climatización que es
donde se fabrican los módulos
de aire acondicionado.
En la fábrica nueva se llevan
a cabo productos muy similares, pero en donde se emplea
otra tecnología de soldadura
de aluminio. Q
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‘La DO sólo embotella
el 10% de sus vinos’
La marca consigue mitigar el impacto de la crisis
C.M.R.-R.P./ MONTBLANC

Carles Andreu, presidente de la
DO Conca de Barberà, enumeró
que de todas las uvas que se producen
n en la Conca de Barberà,
sólo el diez por ciento del vino
resultante va embotellado en una
botella de esta DO. Por lo tanto,
al sector le queda por recorrer
«un camino enorme». Ahora, la
mayoría se va
a fuera de la comarca y es embotellado con otras
marcas por lo tanto, «el valor añadido del produ
ucto no se queda en
la zona».

Este diez por ciento estaría representado por unas cuantas bodegas locales, particulares, familiares y también cooperativas. En
cuanto a la actual situación mercantil, Andreu reconoció el mayor esfuerzo comercializador
que era necesario en estos mo-

mentos para colocar las botellas
en el mercado, además de unos
precios muy inflacionistas que
recortan mucho los márgenes,
viéndose más afectado el segmento de vinos de mayor calidad. En este sentido, Andreu resaltó el hecho de que «la relación
calidad-precio de los vinos de la
Conca de Barberà es bastante
buena» y por lo tanto, «el impacto no ha sido aquí tan fuerte
como en otras zonas vitivinícolas».
Andreu adelantó que los principales objetivos de la DO era incrementar el porcentaje de embotellamiento de vinos bajo la
marca DO Conca de Barberà a
un 20-30-40 por ciento. Asimismo, mostró la sensibilidad de la
marca con respecto al ecoturismo, un segmento con muchas
posibilidades de negocio en la
Conca de Barberà debido a «las

La Conca necesita de
un centro de destino
Los alojamientos rurales quieren incluir apartamentos
C.M.R.-R.P. / MONTBLANC

José Pedro Gil Moreno de
Mora, propietario del Castell de
Riudabella, consideró que la
plaza turística todavía estaba
necesitada de la dotación de un
centro de destino, «para que a la
gente le apetezca venir aquí». Gil
Moreno resaltó que Poblet era
uno de los conjuntos monumentales más visitados de Catalunya y
que Montblanc también había
conseguido dotarse de un gran
prestigio y especialización con la
tematización medieval. Pero pese
a todo ello, «la Conca continúa
siendo una gran desconocida» y
para contrarrestar esto, «hay que
aunar esfuerzos entre todas las
partes implicadas».
Gil Moreno informó que desde
Monumenta, asociación de propietarios de castillos y edificios
catalogados de Catalunya, se está
trazando una nueva ruta que
pase por la Conca de Barberà
para promocionar, abrir la puerta a la clientela procedente de
Barcelona e incrementarle las
posibilidades visitas de otros activos histórico-artísticos que no los
clásicos de la comarca, ya sean
cooperativas,
restaurantes,
casas…
Martina Scheper, presidenta
de la asociación de las casas rura-

les de la Conca de Barberà, puso
el acento en la reducción del
número de establecimientos
experimentado por el sector, así
de 27 casas ahora existen 14.
Ante esta tendencia, una de las
primera medidas llevadas a cabo
por Scheper ha sido la de diversificar la actividad incluyendo la
oferta de los apartamentos turísticos, pero «no pueden adscribirse
al segmento de turismo rural debido a la rígida normativa que
impera en este sector».
La intención es poder captar
estos nuevos socios y con ellos
consolidar un grupo de empresarios nutrido. «La Conca de Barberà cuenta con una base muy
fuerte tanto en materia de enoturismo como en lo referente a
turismo histórico-cultural». Otras
de las acciones de la asociación es
la de concentrar toda la abundante información turística y hostelera de la comarca con el objetivo de acometer acciones de promoción y fidelización turística. La
intención es llegar a un acuerdo
con bodegas, museos y el resto de
la oferta para intentar ofrecer
completos packs e incentivos a
los visitantes que se alojen en las
casas rurales.
Asimismo, desde la asociación

pasa a la pág. siguiente

comunicaciones de la zona, los
monumentos que posee y las sinergias que se establecen con otras áreas próximas ya emblemáticas en temas de turismo de interior».
Andreu aconsejó potenciar el
enoturismo por ejemplo en
época de calçotades para ofrecer
más alternativas de ocio a los visitantes que vienen a la comarca
con ese pretexto culinario.
Andreu confirmó la situación
delicada por la que pasa el sector
vitivinícola al igual que el resto
de la agricultura, entre otros factores, «sólo hay que observar el
promedio de edad de las personas que basan su sustento y la
actividad profesional en la agricultura».
Además, Andreu no olvidó la
transformación económica experimentada por la Conca de Barberà en los últimos 25 años, que

El vivero vitivinícola de Barberà ha estimulado la actividad.

de basar su actividad básicamente en la agricultura ha pasado a
ser prácticamente industrial.
Joan Torné, gerente de Vinícola de Sarral, recordó que la cooperativa había alcanzado los cien
años de existencia y que de las
15.000 botellas que embotellaban en los años ochenta han
pasado al millón de botellas-año.
Un crecimiento y desarrollo que
les ha permitido acometer una
serie de inversiones en la mejora
y modernización de las instalaciones y de la maquinaria, y de
forma indirecta ha supuesto un
estímulo para que las nuevas
generaciones del municipio
hayan apostado de nuevo por la
agricultura.
«Las inversiones tecnológicas
nos han permitido incrementar

XAVI JURÍO

la cartera de clientes, consecuentemente nos ha aumentado la
demanda», de ahí también el
acuerdo hace unos tres años con
la Cooperativa de Pira con el
propósito de comercializar conjuntamente los vinos de sendas
entidades y poder satisfacer
correctamente el incremento de
la demanda.
Por ejemplo, el 90 por ciento
del cava gestionado por estas
entidades es comercializado fuera de la comarca e incluso en el
extranjero, Alemania, por ejemplo.
De los 7-8 millones de uvas que
recolecta Sarral, la cifra aumenta
a los 1-12 millones gracias al convenio con Pira, de los que obtienen unos nueve millones de
litros de vino. Q
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Taula rodona

Iniciatives

Gamesa engega
‘la Ruta Verda’
Turisme eòlic a la Conca de Barberà

El sector turístico considera que la Conca sigue siendo una desconocida pese a su potencial.

viene de la pág. anterior pietario del Castell de
Riudabella aseguró que para
se apuesta por otro tipo de pro- poder mantener activas estas
moción de la zona con el casas, requieren continuadas
fomento en época de crisis de inversiones que «dificultan
otras prácticas deportivas más mucho la supervivencia de estos
asequibles que el esquí o el golf, inmuebles» es por esto que para
como el senderismo o el moun- el caso de Gil Moreno de Mora
«nos hemos visto necesitados de
tain bike.
Scheper confirmó un incre- abrirla al público».
Y prueba de ello, es el númemento de las reservas por aquellos de que los viajes con desti- ro creciente de inmuebles adsnos más largos se están viendo critos a la citada asociación que
más afectados por el tema de la están enfocados hacia el concrisis, pero también es verdad cepto de alojamiento de difeque el turismo de interior que rentes maneras, desde mostrar
se esté viendo más favorecido su contenido con visitas hasta
con esta circunstancia es el del explotar su potencial desde un
centro de Girona. De ahí que punto de vista hostelero.
todavía cobre más fuerza el
tema de incrementar las acciones promocionales en el sector. Se reclama un nuevo
El presidente del Consell
Comarcal de la Conca de epígrafe en el
Barberà, David Rovira, disertó
respecto a la actividad turística turismo de interior:
que «nadie hoy en día duda de
la importancia de estar bajo el el histórico-cultural
influjo de la marca Costa
Daurada».
José Pedro Gil Moreno de
El castillo de Riudabella
Mora, propietario del resort de comenzó en 1989 en el ámbito
Riudabella que cuenta con un de turismo rural, aunque este
castillo restaurado del siglo XV, tipo de oferta no encaja con las
describió su sector como «un características del turismo rural
grupo de románticos que vivi- por excelencia. «No somos
mos en estas casas y que estamos hoteles, ni aparthoteles, no estaintentando conservar y ofrecer mos contemplados en ninguna
un bien cultural que está pre- parcela hostelera, por eso debesente en buena parte de la geo- ría de crearse un nuevo apartado que englobara la hostelería
grafía catalana».
El mencionado resort forma histórica o turismo histórico culparte de la Asociación de Casti- tural». Fue a partir de ese
llos y de Masía Pairal de Cata- momento que el castillo fue
lunya. Una tarea que no resulta habilitando zonas con calidad
sencilla ya que «una de las difi- alta de suite, destinadas a turiscultades con las que nos topa- tas, con el complemento de la
mos en este sector es el de vivir cocina, con lo que los alojados
de forma cotidiana en esas pueden disfrutar de total
dependencia si así lo quieren.
casas».
Gil Moreno de Mora detalló
Proximidad
que en el ámbito de los castillos
sólo le constaba que estuvieran
El propietario del resort de
habitados cada día, «un par de Riudabella analizó que la crisis
castillos en Catalunya». Gil estaba afectando más a los desMoreno de Mora lamentó que plazamientos de larga distancia
el sector había notado tradicio- y no tanto al turismo de proxinalmente desde la Adminis- midad y a ofertas como la de Gil
tración «cierta animadversión, Moreno de Mora, quien añade
ya que estos patrimonios se les que «hemos detectado un increrelaciona equivocadamente con mento de ocupación y por conuna élite económica que en un siguiente, nos vemos predispasado sí que pudiera ser así, puestos a ampliar las instalaciopero que en la actualidad, el nes y acondicionar con esta finatema es muy diferente». El pro- lidad los muchos metros cua-

X.J.

drados de los que disponemos»
-el castillo de Riudabella dispone de unos 5.000 metros cuadrados- «pero ocurre que también nos encontramos con dificultad de acceso a la financiación».
Gil Moreno de Mora instó a
considerar que este tipo de edificaciones son «un bien público» ya que contribuyen de
buena forma a «la fisionomía de
un país».
Infraestructuras
En otro orden de cosas, el presidente de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà,
advirtió que la comarca sigue
estando necesitada de infraestructuras que sigan potenciando su conectividad. Reclamó la
plasmación urgente de una
mayor capilaridad ferroviaria.
«Un servicio deficitario en la
Conca de Barberà, con un tren,
el que llega a Montblanc, muy
poco práctico».
Sanromà recordó que las autoridades se llenan la boca hablando del AVE cuando «únicamente lo utiliza un dos por ciento de la población local».
Cuando en realidad, «lo que los
usuarios necesitan es una red
ferroviaria con la que poder
conectar con el entorno más
inmediato, Lleida y Barcelona».
Acto seguido, el presidente
detalló los viales que en estos
momentos son más necesarios
para la comarca. Así, a cuenta
de la autovía que unirá Tarragona con Montblanc, Sanromà
sugirió la continuidad de esta
carretera hacia la ciudad de
Lleida, para desde aquí conectar hacia Huesca y el norte de la
península.
«Esto provocaría que la Conca de Barberà se posicionara como un centro neurálgico de comunicaciones» y bastaría con
que «el concesionario de la
autopista permitiera la gratuidad en este tramo». Tampoco
olvidó la necesidad de plasmar
el desdoblamiento de Montblanc hacia Tàrrega con la C-14.
«Ésta sería otra gran infraestructura muy necesaria», procedente de Salou, Reus, Alcover y
Montblanc, «permitiría la apertura de la Conca hacia el norte
de Catalunya y Andorra». Q

Primers ciclistes de la ‘Ruta Verda de la Conca de Barberà’.
RAQUEL PALOMARES/CONESA

Gamesa ha posat en marxa la
Ruta Verda de la Conca de Barberà, un projecte que té com a
objectiu apropar el coneixement de les energies renovables
a la societat, així com la flora i la
fauna de la zona. El recorregut,
d’uns 20 km, transcorre per
cinc municipis de la comarca i
un de Lleida, i pot realitzar-se a
peu o en bicicleta.
El Director de Promoció de
Gamesa a Catalunya, Cayo Fabra, creu que es tracta d’una iniciativa innovadora de turisme
eòlic, i que pot ajudar a apaivagar la visió negativa que persegueix aquesta energia, explicant
els beneficis que té en els àmbits
social i econòmic. En aquest
sentit, els usuaris de la ruta
podran visitar els parcs eòlics de
Les Forques, Montargull i
Conesa I.
Per altra banda, la ruta és una
manera de donar a conèixer
l’entorn natural que envolta la
comarca, ja que ofereix als visitants panells informatius de
l’extensa i variada flora i fauna
de la zona, així com del seu
clima. El recorregut disposa
també de zones habilitades per
a l’oci familiar: miradors, taules
de pícnic i mobiliari urbà per a
la pràctica esportiva.
Aquest caràcter turístic és el
que ha fet que el Consell Comarcal s’hagi implicat en el projecte. Pel que fa als ajuntaments,
Gamesa ha començat a recopilar la documentació necessària,
per tal que pugui estar disponible als webs de les administracions locals, però els demana
més recolzament.
A la Conca de Barberà, Gamesa té instal·lats 102MW de potència, repartits entre els tres parcs
eòlics de Les Forques, Montargull i Conesa I. La producció
anual d’aquests parcs suposa un
estalvi d’emissions de 140.979
tones de CO2 . En un termini de
dos anys, l’empresa té previst

CEDIDA

instal·lar els 66MW que tenen
aprovats, amb tres parcs més:
Conesa II, Savallà i Les Forques
II. L’explotació d’aquests parcs,
quan restin tots actius, suposarà
anualment més de quatre vegades el consum elèctric anual de
Tarragona.
Cayo Fabra explica que Gamesa compta amb quinze treballadors fixos a la comarca per a
temes de manteniment i que,
amb la construcció dels nous
parcs, tenen previst arribar als
30 treballadors. En aquest sentit, des del procés de construcció, que va començar el 2006,
s’hi han vist involucrades 400
persones, i Fabra afegeix que
«intentem sempre contractar
agents locals». Pel que fa a la
inversió a la zona per part de
Gamesa ha sigut de 137.000.000
euros, i té previst arribar als
219.000.000 euros.
Autòctona i responsable
La Conca de Barberà té un
gran potencial de vent, sobretot
al vessant nord, i és per això que
Gamesa va decidir instal·lar-s’hi.
Fabra explica que «a diferència
d’altres fonts energètiques, l’eòlica no es pot deslocalitzar: són
empreses autòctones i, a més,
no produeixen contaminació».
El Director de Promoció de
Gamesa a Catalunya creu que el
gran futur passa per uns canvis
tecnològics importants i considera que «es pot arribar a assolir el cinquanta per cent de l’energia consumida a través de
fonts d’energies renovables».
Però, de moment, el principal
objectiu és arribar al vint per
cent el 2020, cosa que Fabra
creu que s’aconseguirà amb
escreix.
El Pla de l’Energia de Catalunya, segons Fabra, va una
mica endarrerit, ja que preveu
3.500MW per al 2016 i ara només
en tenim 650 instal·lats. «S’hi
hauria de donar un impuls per
desencallar projectes ja aprovats». Q
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Gestió Municipal
Josep Andreu (ERC)
Alcalde de Montblanc

‘Montblanc disfruta de una posición envidiable’
C.M. RUIZ / MONTBLANC
El alcalde de Montblanc, el republicano, Josep Andreu, sin perder
la prudencia en estos tiempos e-conómicos delicados ni la sensibilidad ante la caída de la actividad
constructora, asegura que Mo
ontblanc disfruta de una posición envidiable con respecto a otras capitales de comarca, «es tod
da una
potencia industrial», destaca, debido al cariz de sus principales
compañías y la captación de nuevas e importantes infraestructuras
como el centro intermodal.
- ¿Cuál es el diagnóstico económico de Montblanc?
A pesar de que Montblanc está
situada en lo que se denomina la
Catalunya interior y de que no
hace mucho tiempo que hemos
pasado de la economía agraria a
la industrial, estamos dotados de
un tejido empresarial que muchas capitales de comarca desearían para ellas. Y es que con cinco compañías, el municipio consigue que se contraten a unos
2.000 trabajadores. La más importante Frape Behr, con un
millar de empleados y el resto
entre 200 y 300 trabajadores. Me
refiero a Simo, Saint Gobain o
Duran Hidalgo del Grupo Siro.
Hace un año la situación crítica alcanzó su máximo esplendor,
siendo Frape Behr una de las
más afectadas debido a la situación del mercado del automóvil,
circunstancia que ya se ha reconducido debido a los síntomas de
recuperación que ha detectado
sobre todo el segmento de turismos.
- Estabilidad laboral...
No tenemos ninguna fábrica
con Expedientes de Regulación
de Empleo (ERE). Por lo tanto, y
sin excesivos optimismos debido
a la actual situación económica,
los niveles de actividad y los volúmenes de productividad en el
municipio son bastante aceptables. Frape Behr incluso necesita
personal para los turnos de fin
de semana.
- ¿Existe diversificación?
La realidad es que Montblanc
es una potencia industrial, pero
ello no quita para que la localidad también aguarde sectores
económicos estratégicos y con
perspectivas significativas de desarrollo como el turístico en la
modalidad de patrimonio y tematización medieval.
A parte de nuestras murallas,
tenemos en las inmediaciones
un importante foco de atracción
como es el Monasterio de Poblet.

Yo iría más lejos, de la etapa culturalista o de patrimonio hemos
pasado a ser una industria cultural. Lo que equivale al surgimiento y establecimiento de todo un paquete de oferta que engloba restauración, pernoctación... Como prueba de ello, sólo
hay que observar el dinamismo y
la actividad que se detecta ya no
sólo en Montblanc, sino en el
resto de la comarca, en época de
calçotades en donde gastronomía y patrimonio van muy interrelacionados.
Sin olvidar todo lo relacionado
con el mundo vitivinícola que
abre otra perspectiva en el entorno turístico con el llamado enoturismo. Aquí vamos avanzando
progresivamente de la mano del
prestigio de la marca DO Conca
de Barberà.
- Y cómo acicate, el centro intermodal de Cimalsa, ¿cree que se acompañara de un efecto multiplicador?
Otro de los proyectos para acabar de redondear y apelmazar la
actividad económica en Montblanc es el proyecto de un centro
intermodal. Otra infraestructura
que vendrá a dar un notable
impulso a la actividad industrial
de la zona. Concretamente, el
pasado 23 de diciembre de 2009
el Ayuntamiento procedió a la
aprobación provisional de la
modificación puntual del Plan
General, con lo que el proyecto
de Cimalsa dispondrá de unas 70
hectáreas para acoger este enorme centro intermodal. En breve,
también será necesaria otra pequeña modificación puntual
para encajar en el proyecto los
tres polígonos que convivirán en
este espacio, además de la zona
de servicios. Posteriormente,
procederemos a la redacción del
Plan Parcial.
Voluntad
En definitiva, aunque estemos
comenzando, existe una voluntad decidida para materializar
este CIM. El proyecto ha sido
aprobado por unanimidad por
los 13 concejales del Ayuntamiento de Montblanc, una facilidad de entendimiento que no se
ha producido en otras localidades de la provincia ante propuestas semejantes.
En paralelo al centro, ya hemos llevado a cabo gestiones para complementarlo con la estación de mercancías que impulsa
el Ministerio de Fomento, y que
ejecuta la Dirección General de
Ferrocarriles. Una infraestructura que será la clave y la singulari-

dad de este centro intermodal.
- ¿Cuáles son sus peculiaridades?
Cimalsa asegura que la principal característica diferenciadora
del centro es que dispondrá de
70 hectáreas para uso industrial
que se complementará como le
he indicado, con una estación de
mercancías que se emplazará de
manera muy próxima con andenes de 750 metros, que sin duda
será un gran atractivo para las
empresas exportadoras.
La actividad no sólo será logística, sino también industrial. Por
ejemplo, Frape está a la espera
de esta infraestructura para poder diversificar la producción
con condensadores, uno de los
elementos distintivos de la compañía, para desde Montblanc poderlos enviar por ferrocarril
hasta al centro de Europa a
Sttutgart (Alemania). O sea que
desde Montblanc se abre la puerta internacional al Camp de
Tarragona.
- ¿Cómo se divisa el Pla Territorial
desde Montblanc?
De momento, los inputs son
positivos ya que han comenzado
las obras de perforación para la
construcción del túnel en el Coll
de l'Illa. Un proyecto que se
remonta a la época de la II República, en 1934, con lo que 76 años después comienza a ser una
realidad.
Además, la autovía TarragonaMontblanc que llegará hasta
Lleida en un futuro, poco a poco
va siendo una realidad. Una
infraestructura que también ha
servido para que Cimalsa impulse el centro intermodal.
Un conjunto de actuaciones
que aproximan a Montblanc y
sus alrededores al Camp de
Tarragona, al puerto, al aeropuerto…
Evidentemente quedan cosas
pendientes como el servicio de
cercanías ferroviario o el transporte público que intentaremos solucionar, pero de todas
formas, Montblanc va por
buen camino. Q

Josep Andreu, alcalde
de Montblanc, califica de
«extraordinario» el
centro intermodal
proyectado por Cimalsa
en la capital de la Conca
de Barberà, ya que
potenciará el tejido
productivo de la zona y
servirá para compensar
la pérdida de espacio de
la construcción en el
conjunto de la economía.
Además, será otra puerta
del Camp de Tarragona
para acometer los
mercados
internacionales por vía
férrea. Con esto, el
turismo y la
vitivinicultura, «llevamos
una buena velocidad de
crucero», resalta.
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Turisme

La ‘Ruta del Cister’ identifica
65 municipis i tres comarques
Urgell, la Conca de Barberà i l'Alt Camp acullen el turista que busca singularitat
creixement del 178 per cent i
va arribar a les 55.564 visites
l'any passat. Poblet és un referent i el seu monestir és el més
visitat amb 135.409 persones.
Seguit d'aquest monestir, es
troba Santes Creus, amb 77.768
visitants i, per últim, Vallbona
de les Monges, amb 21.858.
Mentre Poblet i Vallbona disminueixen un vuit i un tres per
cent, Santes Creus puja tres
punts respecte de l'any anterior.

R. PALOMARES / MONTBLANC

La Ruta del Cister acull el turista
de proximitat que busca l’autenticitat del territori, i això els ha ajudat a sup
perar la crisi. En aquests
últims anys s’ha multiplicat i
diversificat l’oferta, i la ruta que
connecctava els tres monestirs:
Poblet, Santes Creus i Vallbona
de les Monges, s’ha convertit en
una marca de promoció econòmica de la zona a tots els nivells:
cultural, gastronòmic, artesanal,
d’allotjame
ents, enoturisme... I
continuen sortint nous recursos
no artificials, a partir de la rehabilitació d’espais.

El Castell Templer de Barberà de la Conca ja es pot visitar.

El passat 2009 va experimentar-se un augment de visites en
els museus i espais visitables de
la ruta, repartits per les tres comarques. Els monestirs, per la
seva part, han perdut un quatre
per cent de visitants respecte
l'any anterior.
Segons Ermínia Martí, coordinadora de la Ruta del Cister,
això es deu en gran mesura a
l'augment significatiu de l'oferta de recursos turístics, cosa
que fa que els visitants diversifiquin cada vegada més el seu
temps d'oci. Uns recursos que,
puntualitza, «no són artificials,
sinó que formen part de la

comarca, que s'han cuidat i ara
fem que es puguin visitar, i així
es converteixen en atractius
turístics». També han augmentat el nombre d’allotjaments.
«Actualment en tenim 33 de rurals i una quantitat de 327 llits,
i pel que fa a hotels, fondes i
càmpings, sumen un total de
4.263 llits».
Un exemple d’aquests recursos seria el Castell Templer de
Barberà de la Conca, que s’ha
rehabilitat i ha contribuït a augmentar les visites guiades al
poble, juntament amb el celler
modernista i la cooperativa
agrícola. Amb el que portem

L’encant de la Conca
XAVI JURÍO

d’any, Barberà de la Conca ha
rebut més visites guiades que
en tot el 2009.
Ens trobem davant d’un
canvi de perfil del turista.
Ermínia Martí ens explica que
fins ara es tractava d’un turisme
familiar, amb un marge d’edat
entre els 35 i els 70 anys, però
cada vegada més «estem veient
gent jove, parelles o colles d’amics que busquen una zona
tranquil·la on tinguin espai i
temps, uns conceptes molt valorats avui en dia».
Pel que fa a la comarca de la
Conca de Barberà, el paratge
de Poblet ha experimentat un

Entre els museus més visitats
a la Conca es troba el Museu de
l’Alabastre i el Museu del Vi,
que han experimentat un augment del 52 per cent i del 21
per cent respectivament. Pel
que fa al Museu de la Vida
Rural, després de la seva ampliació i renovació, està recuperant forces.
Ermínia Martí considera que
«la Conca és una comarca rural
amb un encant especial, perquè les coses que hi ha són
autèntiques». És una zona que
té un gran potencial turístic,
però que «s’ha d’explotar de
manera sostinguda, perquè la
comarca no perdi encant i es
torni artificial».
La coordinadora de la ruta

ens fa veure la comarca a partir
de tres colors: «el groc del blat
de moro (al nord), el granat
del vi (al centre) i el verd de les
muntanyes».
Pel que fa a l’Alt Camp, cal
destacar l’augment de visitants
al Santuari de Montferri i el
Celler de Vila-rodona, així com
al Museu de carros i eines i al
Museu d’Alcover. I a la comarca de l’Urgell, tot i que han disminuït el nombre de visitants,
segueixen acollint turistes amb
l’Espai Guinovart, el Museu
Comarcal de l’Urgell i el
Museu de joguets i autòmats.
Internet guanya força
El web és la principal eina de
promoció, en què La Ruta del
Cister vol dedicar més esforços,
perquè, com apunta Erminia
Martí , «és una eina de comunicació potent, on es troba tothom, i hem de veure com
podem fer atractiu el territori».
De fet, Internet és la font
principal d’informació a què
recorre el turista, per davant de
les oficines de turisme. El web
de La Ruta del Cister va registrar 7.705 persones l’any 2009,
més d’un cinquanta per cent
més que l’any anterior. La ruta
en BTT està guanyant força.
Tot i que la majoria d’usuaris
fan el sender a peu i sent els
mesos de febrer i juliol els
menys transitats, aquest any
passat, 1.797 persones de les
7.705 l’han fet en BTT.
El gran èxit de La Ruta del
Cister es deu que «és un territori que combina l’oferta, els
recursos i l’atractiu a nivell cultural, gastronòmic i de paisatge», conclou Erminia Martí. Q

El Museu de la Vida Rural col·labora
en la creació d'un banc d'imatges
L. TOST / L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

El Museu de la Vida Rural de
l'Espluga de Francolí forma
part des del passat mes de març
del projecte ‘El món agrari a les
terres de parla catalana’, una
iniciativa que pretén crear un
banc d'imatges del món rural
català des de finals del segle
XIX fins a l'actualitat.
L'objectiu del projecte és
prendre consciència del passat
present i futur de la realitat del
món rural, de com ha canviat la
realitat del món rural en els
darrers 150 anys i com aquest
canvi ha influït per configurar
la societat actual.
Un cop acabada la catalogació del recull d'imatges, es
podran consultar al repertori
Memòria Digital de Catalunya i
una tria d'elles formarà part

d'una exposició itinerant, que
passarà pel Museu, les dates de
la qual encara estan per confirmar.
La contribució del Museu de
la Vida Rural es concretarà amb
fons econòmics i material gràfic
del banc de fotografies que ha
acumulat al llarg dels anys i
bona part del qual són fotografies fetes pel seu fundador,
Lluís Carulla i Canals.
El conveni de col·laboració el
signà la Fundació Carulla com a
gestora del museu, que es va signar el passat 23 de març al
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació.
Al projecte hi participen els
Centres d'Estudis de Parla
Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i el Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Ple rendiment
El Museu de la Vida Rural,
que va reobrir les portes el passat 10 d'octubre de 2009 després d'un període d'obres, ha
rebut quasi 11.000 visitants.
Quant al perfil dels visitants, el
grup més nombrós han estat els
escolars, amb 2.800 visitants,
seguit de grups de la tercera
edat, amb un total de 2.300 persones. El públic general ha
suposat una venda d’unes 3.000
entrades i, en concret, als veïns
de l'Espluga, se'ls en van vendre
unes 1.000 més.
La resta responen a diferents
perfils, com ara persones vinculades a l'ICOM (Consell Internacional de Museus), membres
de clubs que tenen gratuïtats,
etc.
La reforma del museu va

El museu va reobrir el passat 10 d’octubre de 2009.

suposar la construcció d'un nou
edifici annex, cosa que va provocar l’ampliació de l'espai
expositiu de 1.300 metres quadrats a 2.900 metres quadrats.
També va significar la remodelació de l'edifici antic; i el més
important, la reinvenció del seu
discurs museogràfic, adequat i
adaptat a les noves tecnologies,
basant-se amb les imatges i els
sistemes interactius. Així, el
museu passava de tenir un itinerari pedagògic per a infants, a

XAVI JURÍO

tenir-ne quatre. A banda, el
complex es convertia en un nou
recurs cultural i turístic, que disposa d'una sala d'exposicions
temporals, una biblioteca i una
sala auditori.
Des de la seva reobertura, el
museu ha acollit quatre presentacions literàries i té en previsió
fer-ne tres més. També ha sigut
espai d'una xerrada amb Carme
Ruscalleda i d'una taula rodona
sobre cinema amb la participació de Jaume Roures. Q

2010 Abril

19

COMARQUES

Certàmens

Primer oli d’oliva
amb gingebre
Mallafré el presenta a la fira Alimentària
REDACCIÓ / REUS

Autoritats i empresaris guardonats a la ‘X Nit Empresarial’ de la Cepta, celebrada el mes passat.

ACN

SCA, la millor empresa
el 2009, segons la Cepta
Montilla insta que el 2010 sigui ‘l’any cap a l’estabilitat’
REDACCIÓ / TARRAGONA

El passat mes es va celebrar al
Palau de Fires i Congressos de
Tarragona la X Nit Empresarial
de la Confederació Empresarial
de la Província de Tarragona
(Cepta). La celebració va comptar amb l'assistència del president de la Generalitat, José
Montilla, que va animar els
empresaris assegurant que el
2010 serà «l'any per avançar cap
a l’estabilitat».
La Cepta va premiar com a
millor empresa 2009, SCA Hygiene Products, companyia de
fabricació i manipulació de paper de cel·lulosa amb marques
com Tork o Tena.
Per altra banda, Basf Española
va rebre el guardó a la millor
trajectòria per la feina feta els
últims deu anys. El premi a l'em-

prenedoria ha estat per a l'empresa Alazor de Gandesa, per la
nova línia de mobiliari urbà sostenible que ha posat en marxa
l'empresa després de més d'un
segle d'experiència en el sector
de la forja de metalls. Un segon
guardó a l'emprenedoria ha
estat per a la Cooperativa de
Riudecanyes, que ha tancat
recentment una fusió amb quatre cooperatives.
El guardó a la innovació es va
lliurar a Llaza, fabricant de sistemes de tendals; el guardó a la
Igualtat d'oportunitats, a Fundació Estela, entitat privada que
treballa per a la integració social
i laboral de persones amb discapacitat psíquica; el premi a la
formació d'empresa ha estat per
Fremap, entitat col·laboradora
amb la Seguretat Social que gestiona i protegeix els riscos d'ac-

cidents laborals i malalties professionals; i, finalment, el guardó a la responsabilitat social corporativa ha estat per a Repsol.
El president Montilla va
demanar als empresaris més
dinamisme que mai per poder
superar aquesta etapa i va afegir
que «el país ha de treballar de
manera conjunta amb confiança mútua i ambició compartida», un objectiu comú en què
«les comarques de Tarragona
han de tenir un paper destacat».
Esteve Farrero, president de
Bimbo, o Juan Antonio Germán, director general de Relacions Externes de Mercadona,
van aconsellar en aquests temps
«risc, valentia, treball de camp,
comunicació, austeritat, transparència, positivisme, exportació, externalització i col-laboració». Q

Comerç

Leonor Bartolí presideix la UB
Conveni de col·laboració entre El Tomb i El Pallol
LAIA TOST/ REUS

Leonor Bartolí Santana és la
nova presidenta de la Unió de
Botiguers de Reus. Bartolí, amb
el 30 per cent dels vots dels associats, es converteix amb la primera presidenta de l’entitat.
La candidatura de Bartolí, l’única que es presentava, va comptar amb el suport de diversos
expresidents de l’entitat, incloent el del president marxant
Pere J. Margalef.
La seva presidència va ser elegida en assamblea general de
l’entitat el passat 30 de març, i
tindrà una vigència de quatre

anys.
Durant el període d’aquest
mandat l’objectiu és «portar a
terme quantes accions siguin
necessàries per conscienciar a
tothom de la importància cabdal
del sector comercial de Reus»,
segons manifestava un comunicat de la Unió de Botiguers.
En aquesta mateixa línia, es
signava també un dia després, el
31 de març, el conveni de
col·laboració entre el Passeig
Comercial El Pallol i El Tomb de
Reus. Amb l’acord tots els
comerços i serveis del Passeig del
Pallol passen a formar part com
a associats del Tomb de Reus.

Jacint Pallejà, president del
Tomb de Reus, va manifestar
que el Tomb és molt més que un
conjunt de comerços: conforma
un «barri mediterrani» que vol
algutinar el màxim d’activitats
econòmiques.
Per la seva banda, Pau
Salvadó, representant del passeig del Pallol, va remarcar que
«l’interès per col·laborar amb
els comerços de la ciutat hi ha
sigut des de l’inici», ja que tot i
tenir la seva pròpia estratègia el
centre comercial vol ser entès,
des de «la integració i com un
complement de l’oferta de la
ciutat». Q

En l’edició d’enguany de la
fira Alimentària, l’empresa
Olis Mallafré, especialitzada
en la producció i innovació
de productes derivats de l’oli,
va presentar al Saló Olivaria
el primer oli d’oliva aromàtic
amb gingebre del mercat, de
la mà de Prodeca (Promotora
d’Exportacions Catalanes).
Un oli obtingut a partir de
moldre i premsar la matèria

prima conjuntament: oliva de
la varietat arbequina i rizoma
fresc de gingebre. A més,
Mallafré també ha estat present a la fira amb els seus ja
coneguts olis aromàtics de llimona (premiat amb la World
Edible Oirl Fair), taronja,
mandarina, romaní, all, cafè el primer del món en aquesta
especialitat-, i bitxo, al Saló
Innoval, un espai dedicat a la
innovació alimentària que
reflecteix l’esforç en I+D+I. Q
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El Port ‘posa rumb’ cap
als 100.000 creueristes
Els agents institucionals convergeixen que s’ha d’aspirar a ser port base
LAIA TOST / REUS

La construcció de la nova terminal del Port de Tarragona, prevista per al 2011, posa a debat el
paper de la ciutat en el sector
dels creuers. La jornada sobre el
desenvolupament turístic organitzzada per la Cambra de
Tarragona el passat març, però,
va acabar amb una clara posició
unànime dels aggents institucionals: Tarragona ha d’apostar
pels creuers. A més a més, des
de la Cambra s’assenyalla que
per al 2021, el Port podria arribar
a haver acollit 100.000 turistes.

Pedro Bernal, del Depar- S’aposta per arribar a captar una setantena de vaixells d’aquí a 2021. X. JURÍO
tament Comercial i de MàrJosep Fèlix Ballesteros, en aquesqueting de l’Autoritat Portuària gran oportunitat.
Bernal va exposar que, des del ta línia, va apuntar que ser terde Tarragona, assenyalà durant
la jornada que gran part de les punt de vista comercial, el tràn- minal d’entrada i sortida és l’obobres de la nova terminal del sit de passatgers és estratègic i jectiu al qual s’ha d’aspirar.
Port de Tarragona estaran aca- prioritari i que l’objectiu és arri- També va parlar del fet que s’ha
bades a finals d’estiu d’aquest bar a naus grans, convertint de tenir una visió global de la
Tarragona en escala de dia, tot i nova terminal, ja que es tracta
2010.
Aquestes obres signifiquen no ser un port base. D’altra d’un projecte no només local,
l’ampliació del Port amb un nou banda, Pedro Bernal va manifes- sinó també territorial.
Des del patronat de Turisme
moll d’atracament de 700 tar que la voluntat de ser port
metres d’eslora i una estació de sortida existeix i, en aquest de la Diputació de Tarragona, el
marítima per acollir els passat- sentit, exposà que ja s’ha seu president, Joan Aregio,
començat a parlar amb arma- va argumentar que, tant la ciutat
gers.
Amb aquesta nova realitat por- dors de Miami. Si s’aconsegueix de Tarragona com el territori, té
tuària, Tarragona veu al seu que alguna companyia vegi el una oferta prou significativa
davant la possibilitat d’introduir Port de Tarragona com a port com per justificar l’activitat de
el seu Port al sector dels creuers; base, es tirarà endavant el pro- creuers, un subsector que
una aposta que tots els agents jecte d’una altra estació maríti- Aregio considera que pot donar
institucionals veuen com una ma. L’alcalde de Tarragona, «molt de valor afegit». D’altra

banda, va reconèixer que no es
pot obviar la proximitat del Port
de Barcelona, un fet que més
enllà de ser un problema de
competència pot representar
una oportunitat. «Tarragona
pot ser un magnífic complement, amb vida pròpia, del Port
de Barcelona».
El president del Patronat va
exposar que s’ha de fer el primer pas per a l’existència d’un
organisme que ho gestioni de la
manera «més multidisciplinari
possible».
Robert Casadevall, responsable de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Tarragona, va
respondre que la gestió necessita la unitat de tots els agents possibles, assumint responsabilitats i
tasques, però en cap cas per a la
creació d’un nou ens. Casadevall
instà també a la complicitat amb
la resta del territori, ja que va
proclamar que la nova terminal
«ha d’aspirar a ser la gran entrada turística del territori».
Josep Graset, representant de
la Federació d’Hostaleria i
Turisme de la província de
Tarragona, va voler defensar les
necessitats de l’empresari turístic, un col·lectiu que assegurà
que fa molt de temps que reivindica aquesta activitat econòmica.
Així, doncs, criticà la lentitud
a l’hora d’emprendre aquesta

línia, però, donada la situació,
remarcà que «hem d’aprofitar la
feina feta pels altres», fent
referència tant a l’oferta d’oci
de la zona com a la diversitat
d’oferta creuerística. Així
mateix, va assenyalar que «és
molt important despolititzar el
tema».
Albert Abelló, president de la
Cambra de Tarragona, va plantejar que l’aposta cap al sector
creuerístic ha de ser una realitat
per motius de «responsabilitat».
«És un mercat creixent que
aportarà molts beneficis a la ciutat. No ens podem permetre deixar perdre aquesta oportunitat i,
menys ara, davant de l’actual
situació econòmica», matisà.
Abelló va recalcar que «cal
passar a l’acció», ja que Tarragona «no es pot permetre continuar sent l’última. Els creuers
han de ser una realitat a curt termini».
Josep Anton Burgasé, president de l’Autoritat Portuària, va
defensar que no s’havia pogut
plantejar aquesta aposta abans
perquè les dimensions i condicions del Port no ho permetien.
«Ara és el moment, perquè ara
tenim les instal·lacions, és a dir,
l’allargament del dic i la nova
terminal».
D’altra banda, asse-nyalà que
«aquestes ins-tal·lacions no són
ni les millors ni les definitives.
D’aquí a 15 anys, el Port ha de
tenir una altra realitat».
Robert Casadevall va concretar que, des del consistori, ja
s’està treballant en aquesta realitat, ja que el passat gener de
2010, l’Ajuntament va signar un
conveni de compromís d’obra
del Port amb el Patronat i
l’Autoritat Portuària. Q

La fira ‘Hostelcat’ s’obre al públic
final amb la Mostra de Gastronomia
LAIA TOST / REUS

La segona Fira Professional
d’Hostaleria i Restauració de
la Catalunya Sud, Hostelcat,
organitzada per Fira de Reus,
presentarà la primera Mostra
de Gastronomia, oberta al
públic final.
Aquesta jornada es farà el
dia 18 d’abril al recinte firal de
Reus i es convertirà en un gran
aparador dels productes d’alimentació i les festes gastronòmiques del territori. Vins, productes de qualitat i plats tradicionals seran els tres eixos del
programa.
Per una banda, dins de l’espai del Taller de Cuina s’organitzarà un showcooking continuat que anirà a càrrec dels
col·lectius de les cuines del

Vendrell, Baix Gaià i Sant
Carles de la Ràpita. També es
comptarà amb la participació
de l’Escola d’Hoteleria i
Turisme de Cambrils.
Així mateix, hi haurà punts
de venda directa de productes
amb distintius de qualitat com
olis i vins. També productes
d’alimentació artesanals com
ara embotits, mel, formatge,
pastisseria, etc.
Les degustacions seran una
altra de les activitats que marcaran aquesta jornada. S’oferiran tasts de plats típics, de
vins de cellers de totes les
denominacions d’origen de la
província i de productes de
qualitat que tinguin distintius
cim, les DO, DOP, IGP o PLQ.
L’entrada a la mostra costarà cinc euros, amb la qual

cosa el visitant tindrà dret a
l’entrada al recinte, una copa
de vidre i dos tiquets d’un
punt que es podran bescanviar
per a les degustacions dels
expositors.
La segona Fira Professional
d’Hostaleria i Restauració es
durà a terme el dies 19 i 20
d’abril, també a la Fira de
Reus. Hostelcat es converteix
en un espai de contactes
comercials, presentacions professionals i jornades de debat i
anàlisi de temes que afecten el
sector, i comptarà amb 5.000
metres quadrats d’exposició
de maquinària industrial, alimentació, vending, neteja, etc.
Com en l’anterior edició,
també es realitzaran tallers de
cuina, organitzats pel Departament d’Agricultura, Alimen-

Imatge retrospectiva de la primera edició d’Hostelcat.

tació i Acció Rural. Enguany,
aniran a càrrec del popular
cuiner Isma Prados.
Així mateix, se seguirà amb
les jornades tècniques, en què
s’analitzaran temes, com ara la
promoció en publicacions
especialitzades i la diversificació de l’oferta, entre d’altres.
Els alumnes de l’Escola

ARXIU

Universitària de Turisme i Oci
de Vila-seca organitzaran un
workshop que constarà de
tallers formatius i reunions
amb representants de les
empreses on han de treballar.
La primera edició d’Hostelcat va rebre la visita de més de
3.500 professionals del sector
de l’hostaleria. Q
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Joan Maria Sardà i Padrell
Alcalde de la Pobla de Mafumet

‘Tenim menys ingressos, però no
hem incrementat els impostos’
A.POLO / LA POBLA DE MAFUMET
Fins a l'any 1974, la principal
activitat i font d'ingressos dels
habitants de la Pobla de
Mafumet era l'agricultura. Però la
vinya, les oliveres i els cereals
van deixar pas, en pocs anys, a
la refin
neria i a les indústries químiques i subsidiàries que actualment donen feina a una bona
part de la seva població activa.
Joan M. Sardà, el seu alcalde
des de 1995, afronta la seva
quarta legislaturra al capdavant
de la Pobla de Mafumet.
- Quina ha estat l'evolució del
cens de la Pobla en els darrers
anys?
Durant els anys 90, va tenir una
evolució moderada i estable. A
partir, però, del 2003 ha tingut
un important creixement, la
qual cosa ha fet que avui hem
més que duplicat el nombre
d'habitants d'aleshores. Així, el
2003 teníem una població de
1.220 veïns i ara, set anys després,
ja hem arribat als 2.705.
- Es tracta d'un important increment. Quin és l'atractiu de la
Pobla que fa que vingui gent de
fora a viure-hi?
En primer lloc, és un municipi
amb molt proper a Tarragona i
està ben comunicat amb altres
pobles del territori. És un poble
que no és gaire gran en densitat,
però té un ventall de serveis i
equipaments propis d'una ciutat
i això facilita extraordinàriament
la vida diària dels veïns. A més,
actualment, a les ciutats més properes, com ara Tarragona o
Reus, l'oferta d'habitatge té uns
preus molt elevats. La Pobla és
molt tranquil·la i s'hi viu bé.
- L'increment demogràfic de la
Pobla en els darrers anys, com ha
repercutit en el seu creixement
urbanístic?
El creixement de la Pobla de
Mafumet està acotat pel seu límit
municipal, al costat del Morell, el
ferrocarril, la carretera i el polígon industrial. El creixement
s'ha produït com un eixample
ordenat que ha permès la generació d'àrees d'equipaments i
zones verdes.
La majoria dels nous veïns s'han
instal·lat en habitatges del
mateix casc urbà, perquè cal
tenir en compte que el Pla
d'Ordenació Urbanística del
municipi és del 1990, per tant,
no s'ha fet cap ampliació pels
nous veïns. L'increment de nous
habitatges ha estat similar a l'in-

Joan M. Sardà i Padrell és alcalde de la Pobla de
Mafumet des de l'any 1995. Empresari, és militant d'Unió
Democràtica de Catalunya i la seva trajectòria ha estat molt
vinculada a l'esport. Ha estat president del Consell Esportiu
del Tarragonès, directiu del Club Gimnàstic de Tarragona i
membre de la Federació Catalana de Futbol.

crement del cens, tot i que més
concentrat en tres anys. El 2004
es van sol·licitar 320 llicències
per a nous habitatges; el 2005,
600 llicències; i el 2006, 375. Cal
pensar que l'any 2005 la Pobla de
Mafumet va ser el poble de
Catalunya que més llicències va
concedir per nombre d'habitants
i en aquell moment érem 1.389
pobletans.

‘Des de 2003, el
poble ha més que
duplicat el seu
nombre d’habitants’
- En els darrers dos anys, però,
deuen haver notat la baixada d'aquest «boom» urbanístic, no?
Sí, naturalment, com a tot arreu.
El 2008 només vam donar llicències per a 11 nous habitatges i el
2009, per a dos. Aquest any encara cap. Bé, com és natural, en els
propers anys el creixement urbanístic serà més tranquil, ja que el
nou Pla d'Ordenació Urbanístic
per a la Pobla apostarà més per
un model del tipus ciutat jardí
que no pas pel de fer nous blocs
de pisos.
- Deia fa un moment que la Pobla
té molts dels equipaments d'una
ciutat...
Òbviament, el consistori vetlla
perquè tots els pobletans tinguin
coberts els serveis i equipaments
bàsics al municipi i, en aquest
sentit, durant aquesta darrera
legislatura, en la qual hem augmentat el cens en 600 persones,
hem planificat diversos projectes

que ens resoldran el creixement
demogràfic. En primer lloc, i
molt important per a nosaltres,
hem fet un nou dipòsit d'aigua
amb capacitat per a 2.300 metres
cúbics per abastir sense problema el municipi. Hem realitzat
també una ampliació amb un
col·lector nou, l'ampliació de
l'últim tram a la depuradora i la
renovació de les canonades d'impulsió pels pous municipals al
nou dipòsit. D'altra banda, per
poder oferir un millor servei i
atenció als nostres ciutadans,
estem duent a terme la construcció del nou edifici de
l'Ajuntament, ja que havia quedat petit.
També en resposta a les necessitats de la nova població, l'Ajuntament està ja finalitzant les
obres d'una nova llar d'infants,
que començarà la seva activitat el
proper curs 2010-2011, amb dues
línies i que, per tant, cobrirà les
necessitats actuals i futures.
Finalment, estem en tràmits amb
Ensenyament per la cessió d'uns
terrenys per a la creació d'un
Institut, en el qual s'hi impartirà
l'educació infantil, primària,
ESO i batxillerat fins als 16 anys.
- Un altre dels col·lectius importants és el de la gent gran...
Sí, un col·lectiu del qual també
té especial cura l'Ajuntament i
del qual ens sentim especialment
orgullosos. Per això, a la tardor
del 2008 vam inaugurar el
Centre de Dia que està gestionat
per la Xarxa Sanitària i Social de
Santa Tecla i que es tracta d'un
edifici exclusiu amb jardí,

passa a la pàg. següent
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ve de la pàg. anterior
gimnàs, sala de rehabilitació i
sales polivalents. Ofereix servei
de menjador, animació sociocultural i activitats de lleure, atenció
d'infermeria, fisioteràpia, treball
social, atenció familiar, transport
adaptat, perruqueria i podologia. Disposa de 25 places i dóna
treball a sis persones.
- Un dels projectes importants
d'aquesta legislatura ha estat
també la substitució del pont
existent a l'enllaç de la Plaça de
les Pobles amb el carrer les
Serres, oi?
Sens dubte, ha estat una millora important per a la comunicació entre els dos nuclis de la
Pobla. El 17 de gener el vam
inaugurar amb la presència de la
subdelegada del Govern de
l'Estat a Tarragona, Sra. Teresa
Pallarès. Ara els dos nuclis del
municipi queden units per una
nova infraestructura de millors
condicions: el pont té 28 metres
de longitud i nou d'amplada i
disposa de dos carrils de circulació de vehicles, un en cada
sentit, i un espai per a la circulació dels vianants. La seva realització ha comptat amb la dotació econòmica assignada pel

Imatge virtual del projecte de la llar d’infants, que estarà a punt per a l’inici de les classes el curs que ve.

Fons Estatal d'Inversió Local
(FEIL), que s'ha fet càrrec de
més de la meitat del pressupost.
- Vostè, com a alcalde, porta ja al
capdavant del seu Ajuntament,
15 anys. Es diu aviat...
Sí, és cert, des de 1995, el poble
ha tingut molts canvis i crec que
tots han estat per a bé. A mi sempre m'ha agradat conèixer la
gent del poble i les seves inquietuds o preocupacions, poder oferir solucions i dialogar sempre
pensant en el bé del municipi.
En aquest sentit, durant tots
aquests anys, he treballat sempre

per aconseguir el que el poble es
mereix i la veritat és que n'estic
satisfet.
- No el crema la política; no n'està
cansat?
La veritat és que no. Cada dia
treballo amb il·lusió i el dia que
ja no en tingui ho deixaré, però,
de moment, no me n'he cansat
perquè tenim un bon equip i el
suport de la gent.
- Es presentarà, doncs, a les properes eleccions?
Encara falta un any, però si continuo amb la il·lusió que tinc ara,
crec que així serà.

CEDIDA

- De la Pobla, sempre ha sorprès
el dinamisme del seu teixit associatiu...
Sens dubte. Gràcies a la participació i implicació dels pobletans en les iniciatives que du a
terme l'Ajuntament i les que,
com a entitats pròpies, organitzen, fa que els veïns que han arribat d'altres municipis, es trobin a
la Pobla com si fossin pobletans
de tota la vida. I és que em sento
orgullós de dir que en un poble
relativament petit com el nostre,
hi ha 22 associacions actives i que
programen actes durant tot l'any.

Per exemple, hi trobem les més
antigues com el Grup d'Armats
de la Pobla o el Club Patí, que
enguany celebra els seus 25 anys;
també és important el paper que
realitzen cada any l'Associació de
Dones Mare de Déu del Lledó,
l'Aula de Música, l'Agrupació
Teatral o el Grup d'Animació La
Mafumada, entre d'altres de lúdiques... però també tenim
l'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil que ha dut a
terme, en moments puntuals,
importants accions al poble. Les
més noves són l'Associació
Familiar Més Trenta, dedicada a
organitzar activitats i sortides per
a les famílies joves; el Club de
Vehicles Clàssics i, l'Associació
Juvenil ‘Set Pecats Capitals’, que
celebren entre altres, el ball de
diables.
En l'aspecte social, haig de dir
també que ja fa més d'un any,
vam inaugurar el nou Mercat
Municipal, més gran i modern,
amb 114 metres quadrats i amb
les quatre parades necessàries
per abastir la compra diària.
- A banda dels nous equipaments ja comentats, quines inversions més ha realitzat el municipi?
Bé, entre les més destacades, el
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Empreses i universitaris es
troben al Fòrum de l'Ocupació
El Fòrum de l'Ocupació Universitària
és una fira d'empreses i entitats anual,
organitzada per la URV, amb l'objectiu
de facilitar la inserció laboral dels estudiants. Enguany arriba a la sisena edició
i tindrà lloc el 14 d'abril a Reus, al campus Bellissens, i el 21 d'abril, a
Tarragona, al campus Sescelades. Els
estands estaran oberts matí i tarda, a
Reus, al passadís d'entrada de la
Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials i a Tarragona, a la zona
externa del bar restaurant del campus.
El Fòrum esdevé el punt de trobada
més important entre els universitaris i
els ocupadors de les comarques de
Tarragona. L'accés és lliure.
En l'actual context de crisi el Fòrum
encara té més importància. És significatiu que les empreses mantenen l'interès
per participar-hi i el nombre d'estands
torna a ser alt. A Reus n'hi haurà 14, els
mateixos que l'any passat, i a
Tarragona, 21, quatre menys que el
2009. Un altre indici dels bons resultats
de la trobada, per a les dues parts, és
que la majoria de les empreses que han
posat un estand en edicions anteriors hi
tornen. Així, a Reus 12 empreses (de 14)
ja hi havien estat presents l'any passat i
a Tarragona, 18 de les 21 que hi seran
repeteixen. Entres les firmes assistents hi
ha alguns dels ocupadors més impor-

El Fòrum permet als alumnes conèixer el mercat laboral i com funciona
tants de la zona, com BASF, Borges,
Caixa Tarragona, d-CORE, Tecnol,
Sagessa, Lear, Anav, Grupo Castilla o
Port Aventura (vegeu-ne la llista completa al web, www.urv.cat).
La URV ha de preparar l'alumnat per
afrontar el pas al món laboral i el Fòrum
és un bon instrument. Els alumnes i exalumnes tenen l'ocasió de rebre informació de primera mà dels responsables de
recursos humans i obtenir respostes per
a tots els dubtes sobre el seu futur laboral. Al Fòrum es troben representats tots

Dues mil persones mostren
interès pels estudis de la URV
Prop de dues mil persones van assistir a les Jornades de
Portes Obertes de la URV els dies 10 i 24 de març. Tots els
centres van mostrar les instal·lacions i van presentar els respectius estudis als futurs alumnes i les seves famílies. La
majoria de visitants eren nois i noies que opten a entrar a la
Universitat el curs vinent. Els centres més visitats van ser la
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i la Facultat
de Lletres de Tarragona i la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de Reus. Enguany destaca
l'augment de l'interès pels estudis d'Enginyeria. Q

Més informació: http://www.urv.cat/futurs_estudiants
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El turisme representa
el 8% de l'economia
de les Terres de l'Ebre
El PIB específic turístic a les Terres de l''Ebre ha crescut
un 23,2% en quatre anys, un creixement nou punts superior al global de l'economia ebrenca segons l'estudi “Estimació del PIB turístic de les Terres de l'Ebre”, realitzat per
un grup d'investigadors de la URV dirigits pel professor
Juan Antonio Duro per encàrrec del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, a través de l'Observatori de
Turisme de Catalunya. L'estudi analitza l'evolució econòmica del sector turístic a les Terres de l'Ebre durant el període 2003-07 i es va presentar a Tortosa el 5 de març en
un acte presidit pel conseller Josep Huguet.

URV

els sectors econòmics i tots els perfils
acadèmics i qualsevol estudiant pot trobar-hi una oportunitat.
Les empreses i entitats, de la seva
banda, poden conèixer la realitat universitària i comprovar les motivacions i
expectatives dels universitaris.
Aquest és un projecte subvencionat
pel programa de Projectes Innovadors,
patrocinat pel Servei d'Ocupació de
Catalunya i cofinançat pel Fons Social
Europeu, i té el suport del Pacte de
Santes Creus. Q

L'augment del pes del turisme seria atribuïble, en gran
manera, al creixement del sector de l'oci, que aportà 12
punts percentuals al creixement global, i al de l''hostaleria, que hi 'aportà 9,3 punts percentuals.
Segons indica 'el document, el PIB específic turístic,
amb un volum estimat d'uns 263 milions d'euros l'any
2000, representaria, a l'exercici del 2007, el 8% de l'estructura econòmica global de les Terres de l'Ebre. En
aquests sentit, el 85% de tota la generació de PIB específic turístic es concentra en dues comarques, el Baix Ebre i
el Montsià. Per comarques, l'expansió més clara correspon a la Terra Alta, fonamentat en el creixement de l'hostaleria, seguida pel Baix Ebre i el Montsià.
Una dada molt significativa és el creixement d'ocupació que ha experimentat el sector de l'hostalaria, amb un
augment del 19,4 % en el període 2005- 07, molt per
sobre del creixement del total de Catalunya, que va ser
d'un 10,3%. També una altra xifra que recull l'estudi és
l'increment dels establiments hotelers a les Terres de
l'Ebre , que durant el període 2003-2007 va créixer aproximadament un 20%, i pel que fa als establiments de
turisme rural, un augment del 32,9%.
El conseller va destacar que els resultats de l'informe
permeten assegurar que el sector turístic ha estat un factor
de creixement econòmic a les Terres de l'Ebre, i se'n pot
convertir en el principal motor econòmic. Q
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Joaquim Maria Puyal, doctor honoris causa

La professora Montserrat Palau rep la
distinció Maria Antònia Ferrer
L'Observatori de la Igualtat de la URV va atorgar la Distinció Maria
Antònia Ferrer i Bosch de l'any 2010 a Montserrat Palau Vergés, professora del Departament de Filologia Catalana, pel seu compromís amb
la defensa dels drets de les dones al llarg de la seva trajectòria personal
i professional. La distinció es va atorgar el 9 de març en un acte presidit pel rector, Francesc Xavier Grau, i per Maria Antònia Ferrer, que
dona nom a aquesta distinció. Montserrat Palau és membre del Grup de
Recerca Gènere, Ètnia, Raça i Classe de la URV des del curs 1989-90 i
s'ha destacat perquè ha estat pionera en la creació a la URV de cursos
en què es recupera la veu de les escriptores al llarg de la història, com
el seminari Paraula de Dona (Dones i Literatura), organitzat per primera vegada el 1994 i vigent des d'aleshores, una reflexió sobre la feminitat i la construcció cultural de les nacions. La distinció es va crear l'any
2008, dins del Pla d'igualtat 2007-10, i pren el nom de la Dra. Maria
Antònia Ferrer, historiadora nascuda a Tarragona el 1926, ciutat que
ella ha donat a conèixer a través de les seves recerques i publicacions.

Premis de màster i doctorat a 74 estudiants
Claudia Barba, doctora en Enginyeria Química per la URV i membre
del Departament de Recerca i Desenvolupament del Laboratori de
Maquillatge de L'Oréal París, va parlar de la relació de la universitat i
l'empresa en el camp de la investigació durant el lliurament dels premis
extraordinaris de doctorat i de final d'estudis de màster universitari de
la URV. Aquest acte va tenir una especial significació perquè per primer cop es donaven els premis de màster, que corresponen a les primeres promocions 2008 i 2009 dels nous estudis posats en marxa amb
el pla Bolonya. En total es van entregar els premis de finals d'estudis a
74 persones, 11 doctors del curs 2007-08, 30 estudiants de màsters del
curs 2007-08 i 33 del curs 2008-09.

La URV col·labora amb els mitjans digitals
Els estudis de Comunicació de la URV, en col·laboració amb Editio
Software, duen a terme un projecte de recerca per crear eines de periodisme digital que després es posen a prova en la revista digital
Tarragona m'Esborrona, que inclou diferents blocs de periodisme local
(www.tarragonamesborrona.info). A més, s'ha arribat a un acord de
col·laboració amb diferents mitjans de comunicació digitals de les
comarques de Tarragona per compartir els continguts que produeixen
els estudiants de l'assignatura Periodisme Multimedia, del qual és responsable el professor David Domingo.

El periodista Joaquim Maria
Puyal va ser investit doctor honoris causa per la URV el 2 de març
en un acte al Paranimf de la
Universitat. El padrí, Jordi Farré,
cap dels estudis de Comunicació,
va recordar la tasca de referència
de Puyal en la creació de nous
formats televisius i en la normalització del català als mitjans. Un
cop investit, Puyal va fer una
demostració pràctica dels mecanismes que cal utilitzar i les condicions que cal tenir en compte
per aconseguir comunicar, alhora que reivindicava la llengua,
l'entreteniment i el treball en
equip com a base d'uns mitjans
de comunicació de qualitat.

Experts de l'OCDE analitzen el
paper socioeconòmic de la URV
Una delegació d'experts internacionals de l'Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) va visitar la URV
el 4 de març en el marc d'un programa per analitzar la contribució
de les universitats catalanes al
desenvolupament econòmic, social
i cultural. El projecte és impulsat
per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i altres institucions
catalanes, i té per missió analitzar
l'impacte de l'activitat universitària
i la rendició de comptes de les universitats a la societat.
Els tres membres de la delegació,
Jaana Puukka (Finlàndia) de Mora, Puukka i Christopherson durant la seva visita a Tarragona URV
l'OCDE; Susan Christopherson, de
la Universitat Cornell (Estats Units), i José-Ginés indústria, els instituts de recerca i la Universitat, i la
Mora Ruiz, de la Universitat de Londres, es van reu- repercussió d'aquest sector en el territori. En una ternir amb diferents responsables de la Universitat i cera reunió van demanar detalls de les estratègies de
també amb agents socioeconòmics del territori per difusió cultural de la URV: campus distribuïts en les
conèixer de primera mà els aspectes que la delegació principals ciutats del territori, antenes del coneixede l'OCDE considerava més importants.
ment, aules de la gent gran i URV Ciutadana. I també
La delegació es va interessar per l'estratègia global es van interessar pel paper de la Universitat en la
de la Rovira i Virgili, per les relacions entre la Uni- Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona i en
versitat, la recerca i les empreses del sector de la quí- l'elaboració del Pla Estratègic del Camp, per
mica i per la transferència de coneixement a la socie- l'Oficina Tarragona, Regió del Coneixement i per les
tat, centrada en els àmbits cultural i socioeconòmic. càtedres Universitat - Empresa.
Primer es van reunir amb l'equip rectoral. En una
Els experts de l'OCDE prepararan un informe amb
segona sessió hi van participar representants del sec- recomanacions per millorar la contribució de les
tor químic: de l'AEQT, Anton Valero; del Parc Cientí- universitats al desenvolupament de Catalunya i reforfic i Tecnològic de Tarragona, Sergi de los Rios; del çar les relacions entre les universitats i els actors ecoCentre Tecnològic de la Química, Miquel Àngel Bo- nòmics i socials. L'Associació Catalana d'Universirrajo, i de l'Institut Català d'Investigació Química, tats Públiques (ACUP) és la impulsora d'aquesta iniMiquel Àngel Pericàs.
ciativa, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el
En aquest cas els experts de l'OCDE van voler Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la Generaliconèixer la relació entre les administracions, la tat i la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Q
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K4CARE, projecte europeu per aplicar
les noves tecnologies a la salut
K4CARE (Knowledge Based Homecare
eServices for an Ageing Europe) és un projecte
de recerca orientat a facilitar els tractaments
mèdics domiciliaris de la gent gran amb discapacitats utilitzant les noves tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC). El portal
temàtic de la Unió Europea per a la societat de
la informació en el camp de la salut l'ha escollit com a projecte destacat del mes de febrer.
En les societats modernes, tenir cura dels
pacients crònics discapacitats implica llargs
tractaments sota supervisió d'experts, la qual
cosa satura els serveis nacionals de salut europeus i implica una gran despesa econòmica.
K4CARE treballa per combinar les experiències dels sistemes de salut i de les TIC de diferents països europeus per crear, implantar i validar un model d'assistència sanitària a domicili
basat en el coneixement.
Aquest nou model defineix un estàndard europeu basat en les noves tecnologies que milloren
l'eficiència dels serveis de salut per tota la ciutadania d'Europa. Aquests processos impliquen
una creixent necessitat de desenvolupar aplicacions teleinformàtiques que donin suport a les
persones implicades en l'atenció mèdica bàsica
(metges, infermeres, pacients, parents i ciuta-

dans en general).
D'una banda, tant el personal sanitari com els
pacients entenen que l'atenció als hospitals o
residències pot ser innecessària i fins i tot contraproduent en llargs processos de tractament.
D'altra banda, el debat sobre la crisi de finançament dels sistemes de salut és obert a tots els
països de la Unió Europea i pot perjudicar la
convergència europea.
Per encarar aquests reptes es pot diferenciar
l'assistència mèdica en centres de salut de l'assistència a domicili. Indubtablement aquesta
última es pot beneficiar de la introducció de les
noves tecnologies (TIC).
El projecte K4CARE ha treballat per desenvolupar un prototipus de plataforma a Internet per
gestionar la informació necessària per garantir
un servei d'atenció domiciliària basat en les TIC
i per automatitzar la coordinació dels equips de
professionals involucrats en l'assistència domiciliària.
En aquest projecte hi participen tretze institucions acadèmiques i industrials de set països
europeus coordinades pel professor David
Riaño, del grup de Recerca en Intel·ligència
Artificial (Banzai) de la URV, i està finançat pel
VI Programa marc de la Comissió Europea. Q
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Juan Ignacio Cirac parla a Tarragona de
la física quàntica i els materials del futur

Juan Ignacio Cirac

URV

El director de l'Institut Max
Planck d'Òptica Quàntica, Juan
Ignacio Cirac, va ser a la URV per
inaugurar la VI Trobada Francoespanyola de Química i Física de
l'Estat Sòlid amb una conferència
sobre els avenços de la recerca en
simulacions quàntiques.
Cirac és premi Príncep d'Astúries de l'any 2006 i un científic de
referència internacional en el
camp dels materials per a la com-

putació quàntica. A Tarragona va
parlar sobre les possibilitats de
futur de l'aplicació pràctica de la
física quàntica en camps com la
informàtica o les comunicacions.
La trobada sobre química i física d'estat sòlid va reunir prop de
200 investigadors provinents de
més de 40 universitats i centres de
recerca espanyols i francesos per
debatre sobre els últims avenços
en el camp dels materials magnètics, els materials per a l'energia i
el medi ambient i per a la fotònica
i l'electrònica.
Va clausurar el congrés Joan
Bordas, director del laboratori de
llum del sincrotró ALBA, tot just
inaugurat al campus de la UAB,
la infraestructura científica més
important de l'Estat espanyol.
A continuació del congrés i per
commemorar el 50è aniversari del
descobriment del làser, el Centre
de Recerca en Enginyeria de
Materials i Micro- i Nano-Sistemes
(EMaS) va organitzar un taller amb
vuit científics reconeguts mundialment en aquest camp. Q

Robots que aprenen a jugar al futbol
És possible que ningú entengui millor la dificultat de jugar a futbol que els investigadors
dedicats a programar robots humanoides per
participar a la RoboCup. Es tracta d'un projecte
internacional per promoure la intel·ligència
artificial, la robòtica i els camps que hi tenen
relació, a través de l'organització de competicions de futbol per a robots, amb un objectiu
utòpic: que l'any 2050 un equip de robots disputi un partit a un equip d'humans... i guanyi.
El grup de recerca de la URV en Robòtica i
Visió Intel·ligents, encapçalat pel Dr. Domènec
Puig, participa en l'SpyTeam, conjuntament

L'equip SpyTeam en la competició de Roma

amb els grups de robòtica de la Universitat Rey
Juan Carlos de Madrid i de la Universitat de
Lleó, equip que va quedar cinquè en la RoboCup Mediterrània que va tenir lloc a Roma, on
van guanyar Los Hidalgos, de les universitats de
Múrcia i Politècnica de València. Hi participaven deu equips procedents d'Àustria, França,
Grècia, Itàlia i Xile, Turquia i Estats Units.
El primer que han de resoldre els robots és
tenir consciència de la seva posició en el camp,
localitzar la pilota, els companys i els rivals i les
porteries.
Aquesta és feina, principalment, dels equips
de visió artificial que processen les dades aportades per les dues càmeres que tenen els robots.
Un cop posicionats, els tres robots de cada
equip han de comunicar-se per decidir qui va a
buscar la pilota i cap a on la juga per burlar el
contrari.
És un procés d'intel·ligència artificial, coordinació i percepció distribuïda en què s'han de
programar estratègies residents en l'ordinador
de cada robot, ja que un cop comença el partit
està prohibida qualsevol intervenció o comunicació externa.
Llavors intervé el conjunt de la robòtica per
aconseguir el que és més difícil: que el robot es
mogui en qualsevol direcció i pugui rectificar
en qualsevol moment sense perdre l'equilibri,
URV per la qual cosa ha de jugar en tot moment amb

Els premiats, amb el president Montilla i el rector Grau

URV

Enginy premia sis joves de la demarcació
Mario Castellano, Jordi Ferré, Vanessa Fibla, Mireia Pérez, Andrés
Ramírez i Marc Roca, ara estudiants de la URV, han rebut el premi
Enginy com a autors de projectes de recerca de ciència o tecnologia
d'estudis de secundària premiats pel Consell Social de la URV. L'acte es
va fer el 6 de març a l'Auditori Vèrtex de la UPC, presidit pel president
Montilla. La Festa Enginy promou els estudis de ciència i enginyeria.
les seves 23 articulacions.
Dins l'equip SpyTeam, el grup
de la URV treballa sobretot en els
aspectes de visió per computador
i en la millora de l'estabilitat dels
robots en moviment.

El grup de la Universitat Rey
Juan Carlos de Madrid programa
la plataforma que integra les diferents funcions i la Universitat de
Lleó s'han especialitzat en la programació del porter. Q
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Constituïda la Xarxa de Municipis
per a la Cooperació i l'Acció Social

Josep Grau guanya el premi Dow 2010
Josep Grau ha guanyat la 31a edició del premi Dow. El jurat ha valorat
les seves competències, projecte i trajectòria, i també ha destacat l'alt
nivell dels finalistes: Elisenda Just, Francisco José Suñé, Carlos García i
Oriol Peiró. El premi es va lliurar el 22 de març en un acte presidit pel
Conseller d'Educació, Ernest Maragall. Grau vol dedicar el premi a cursar un màster en Història de la Ciència: Tecnologia i Societat, estudis
que combinen lletres i ciència, tecnologia i pensament especulatiu, els
seus principals focus d'interès. Paral·lelament té projectes de desenvolupament de programari i disseny de joguines. Des de 1978 el premi
Dow, fruit de la col·laboració de Dow i l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Química, valora els mèrits acadèmics i personals, així com
els projectes professionals i d'investigació, dels alumnes que acaben els
estudis d'Enginyeria Química. Josep Grau és també guanyador del Premi
al millor vídeo de promoció de l'enginyeria i els estudis científics
“M'agrada l'enginyeria”, convocat per la Generalitat.

BFG Partners guanya el Con/Curs
L'equip BFG Partners, format per Jordi Beseran, Alberto Falcón i Ivan
Guallar, ha guanyat el 2n Con/Curs de Gestió Empresarial. Els nou grups
participants havien de gestionar una empresa de telefonia mòbil. A través d'una eina de simulació empresarial dissenyat per l'empresa CESIM
(Finlàndia), els participants havien de prendre decisions de producció,
de mercat, de preus, de finançament, etc. (a través d'Internet) en set rondes consecutives, aplicant els coneixements de gestió empresarial.
Aquesta és una iniciativa de la Càtedra d'Emprenedoria i Creació
d'Empreses de la URV, que enguany s'ha organitzat per segon cop amb
la col·laboració de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
(ACCID) i del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Set ajuntaments han constituït
la Xarxa de Municipis per a la
Cooperació en el Desenvolupament i l'Acció Social al
Camp de Tarragona i les Terres
de l'Ebre. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Centre de
Cooperació en el Desenvolupament URV Solidària a la
qual inicialment s'han adherit els
ajuntaments de Tarragona, Reus,
Cambrils, Salou, Mont-roig del
Camp, el Morell i Alcover, però
és oberta a la incorporació de tots
els municipis del Camp de
Tarragona i les Terres de l'Ebre.
En l'acte de constitució de la
Xarxa van participar, entre altres,
el rector de la URV, Francesc
Xavier Grau; l'alcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez; el de
Cambrils, Robert Benaiges; el de
Mont-roig del Camp, Fran
Morancho; el tinent d'alcalde de
Tarragona Pau Pérez, i els regidors
Cristina Figueres, del Morell, i
Ana Narbona, de Salou.
La Xarxa parteix de la
Declaració de Tarragona, on es
planteja que l'escala local és l'àmbit idoni per adreçar-se a la socie-

Pau Pérez i Lluís Miquel Pérez, amb el rector Grau i Santi Castellà

tat civil i sol·licitar el suport a les
iniciatives socials més urgents i
també per sensibilitzar la població
sobre els desequilibris de desenvolupament d'arreu del món.
El membres de la Xarxa es comprometen a potenciar l'acció en
matèria de cooperació i acció
social, facilitar actuacions per a la
interrelació entre les accions de
cooperació en el desenvolupament i acció social amb la sensibilització social i divulgació a la
ciutadania, fomentar l'intercanvi

URV

d'experiències i els contactes
entre les persones que treballin
amb objectius similars, impulsar
la participació i implicació en la
cooperació per al desenvolupament i l'acció social, promoure la
cerca d'oportunitats de finançament i cooperació per desenvolupar projectes concrets, treballar
per vertebrar la Xarxa de Municipis per la Cooperació en el
Desenvolupament i l'Acció Social
del Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre. Q

El Campus Extens es consolida
El curs 2009-10 ha estat el de la
consolidació de la xarxa d'antenes
del coneixement de la URV. El 18
de març la Universitat va fer balanç
de la primera fase de desplegament
del projecte de Campus Extens, i va
presentar les línies de treball per ferlo extensiu per tot el territori de
referència de la Universitat, les
comarques
de
Tarragona.
Actualment ja estan en marxa les
antenes de Torredembarra, Salou,
Cambrils, la Sénia, Amposta, Móra
d'Ebre, Santa Coloma de Queralt i
Valls. En finalitzar aquest curs la
xarxa estarà formada per quinze
centres i tancarà la fase pilot.
Per a la Universitat aquest és un Presentació del projecte de desplegament del Campus Extens
URV
projecte estratègic que desenvolupa
la tercera missió, també anomenada missió territorial. de la URV, Francesc Xavier Grau, i el vicerector de
Constitueix el compromís amb les institucions i Relacions Externes, Santiago Castellà. També hi van
agents motors del desenvolupament en les dimen- assistir els tècnics dels centres, els ajuntaments
sions sociocultural i socioeconòmica.
col·laboradors, representants de l'Institut Ramon
En l'acte de presentació hi va participar el president Muntaner i membres de les entitats culturals que hi
de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el rector col·laboren, així com la comunitat universitària. Q
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ESPECIAL LA POBLA DE MAFUMET

Entrevista
La Pobla, en expansió contínua

Estat actual de les obres del nou edifici del consistori.

passat mes de desembre el consistori va aprovar el projecte de
l'adequació de l'enllumenat públic a la normativa ambiental
finançat pel Fons Estatal per a
l'Ocupació i Sostenibilitat. El
projecte millorarà la il·luminació
artificial dels carrers del poble, a
la vegada que l'adequarà a la normativa ambiental vigent per evitar la coneguda contaminació
llumínica i aconseguir un estalvi
energètic. També, en els darrers
mesos, s'han pavimentat de nou,
el 80 per cent dels carrers del
municipi. I estem pendents

CEDIDA

també de la cessió d'uns terrenys
per tal de poder fer realitat el
projecte d'un tanatori per a la
Pobla.
- La Pobla de Mafumet conviu des
de fa ja molts anys amb les diferents multinacionals químiques. A
banda d'aquestes, té altres activitats empresarials el poble?
Ja fa anys que el municipi té un
petit polígon industrial, en el
qual hi ha diferents empreses de
serveis i de manteniment.
Bàsicament, però, les empreses
del municipi, tret de la indústria
química, són de serveis.

L'important creixement del municipi és el motiu pel
qual l'Ajuntament ha iniciat en aquesta legislatura dues
obres cabdals per al poble: el nou edifici de
l'Ajuntament i la nova llar d'infants.
La nova construcció de l'edifici del consistori, al
mateix lloc on es trobava, al carrer Jacint Verdaguer, és
un ambiciós projecte que permetrà als pobletans gaudir d'una millor atenció i més serveis. El projecte s'ha
dividit en dues fases, la de l'estructura, que ja està acabada, i la segona fase, que s'acaba d'iniciar, i que és
la dels acabats. A finals del 2008 es va enderrocar l'edifici de l'antic ajuntament, i de l'abril del 2009 fins ara
s'ha dut a terme la primera fase i la segona s'acabarà
durant el 2011. El nou edifici municipal disposarà de
tres plantes i un soterrani, que donaran cabuda a totes
les necessitats per a aquest poble que creix any rere
any. Durant la construcció de les obres, el consistori ha
traslladat les seves dependències a uns baixos del
carrer Bassal davant de les escoles i la zona esportiva.

I pel que fa la indústria del nostre voltant, aquesta, des dels seus
inicis, ha generat molts llocs de
treball al municipi i sempre ha
mantingut un fort vincle integrador amb la Pobla i amb els seus
veïns.
- En aquesta època de crisi econòmica, com ho viu l'Ajuntament?
Com és normal i com està passant a les empreses i a la vida de
la gran majoria dels ciutadans,

Un altre dels projectes importants per al seu creixement demogràfic és, sens dubte, el projecte de la nova
llar d'infants que ja afronta el seu tram final de les
obres i que estarà situada al carrer Mina de Madró al
costat del Casal de la Gent Gran i del Centre de dia.
Amb un pressupost de 1.030.032 euros, la nova llar
d'infants vol ser moderna, funcional i de qualitat.
El centre tindrà una superfície de 1.152 metres
quadrats, capacitat per a 82 alumnes, un pati de 100
metres quadrats i aparcament subterrani per a ús
municipal. Està previst que abans de començar l'estiu ja estigui enllestida i es procedirà a l'adquisició del
mobiliari necessari, així com la decoració i elements
de joc per al pati exterior per tal que sigui una llar d'infants totalment equipada i adaptada a les necessitats actuals i futures de la Pobla. A causa de la seva
configuració, l'edifici té possibilitats per a futures
ampliacions, si fossin necessàries, en els propers
anys.

l'Ajuntament ha hagut de fer un
reajustament en els seus pressupostos per tal de poder cobrir els
diferents projectes previstos
sense problemes, durant aquesta
legislatura. En aquest sentit, i
perquè els pobletans no tinguin
més pressió, aquest any el consistori, tot i tenir menys ingressos,
no hem apujat els impostos, pensant precisament en aquesta crisi
econòmica que afecta tot el país.

De totes maneres, tot i la crisi i
aquesta difícil situació, l'Ajuntament no s'ha aturat i continuem projectant nous serveis i
inversions per al benefici de tots
els nostres pobletans. És la nostra
feina i ho fem amb molta dedicació i convenciment. I, segurament, aquesta és una de les claus
per entendre el creixement
demogràfic tan important de la
Pobla. Q
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Electricitat

Informàtica 'low cost'

‘Nos están convirtiendo ‘Suites’ ofimáticas
en gestores de energía’
Domingo Padillo

El Gremio de Instaladores de Tarragona denuncia su situación
REDACCIÓN / TARRAGONA

La Associació de Gremis d’Instal·ladors de Tarragona cuenta
con 750 socios que provienen
de los cu
uatro gremios comarcales que, en estos momentos,
forman la Asociación. «La
representatividad de nueestra
asociación está sobre el 75 por
ciento de las empresas de la
provincia», explica Josep Miró
Sollrà, presidente de la entidad
des de 2005 y reelegido hace
unos meses, en diciembre de
2009.

Josep Miró, presidente.

Según Miró, «para afrontar
la actual situación es necesario
que, desde los gremios, se
impulse la formación».
Josep Miró se ha dedicado al
mundo de las instalaciones
eléctricas desde el año 1982 a
través de una empresa familiar
dedicada a este sector. En 1999
entró a formar parte de la
Associació de Gremis como
vicepresidente y lleva ya cinco
asumiendo la presidencia.
«La nuestra es una asociación peculiar, en el sentido
que no damos servicio directamente a la empresa instaladora»,
explica
Miró.
En
Tarragona, la Associació reúne
a distintos gremios comarcales
de la provincia, que son los que
gozan de estructura, instalaciones y autonomía propia y atien-

den directamente al socio. Los
gremios comarcales de la provincia de Tarragona se unen
formando la Associació buscando la unidad y la fuerza
necesarias para hacer frente a
las distintas problemáticas que
afectan a las empresas asociadas. «Es evidente que, en estos
momentos, la preocupación,
por encima de todo, se centra
en las problemáticas que se originan de la actual situación de
crisis en el sector y en la forma
en que se pueden paliar los
efectos de la misma», explica
Miró. «La cosa está muy mal:
son tiempos difíciles en que no
se respira ni mucho menos la
frescura a la que nos habíamos
acostumbrado en la última
década; se ha pasado, en poco
tiempo, de una situación qui-

CEDIDA

zás tan hinchada como la
misma burbuja inmobiliaria, a
otra actual de constreñimiento
en la que las empresas del sector hablan, sobretodo, de
«recorte», añade el presidente
de la asociación. Ante esta descripción de la situación, Miró
considera que la situación de
crisis se va a superar, tarde o
temprano, y que es cierto eso
de que Catalunya se podría
considerar un centro neurálgico de la fabricación de material eléctrico. En los últimos
años las empresas fabricantes
del sector no han escatimado
recursos en I+D, y si la lógica se
impone, las aguas volverán a su
cauce. «Las empresas se están
orientando según el mercado:
baja la obra, sube el mantenimiento, se busca y se cuida más
a la «Sra. María»... ».
Según Miró, desde los gremios se impulsa continuamente la formación en las nuevas
tecnologías (domótica, hogar
digital) y las energías alternativas, puesto que «es importante
la especialización de nuestras
empresas en este sentido.
Nuestras empresas se están
convirtiendo en gestoras de
energía, y esto es así porque
esto es lo que demanda el
cliente». Las empresas instaladoras deben saber aprovechar
estas nuevas vías de negocio y
los gremios están ahí. Q

Técnico Superior en
Sistemas de
Telecomunicaciones
e Informáticos
www.localgeo.net

Casi la totalidad de las tareas
que realiza un usuario para trabajo y ocio están cubiertas por
las llamadas suites ofimáticas,
recopilaciones de programas
que nos permiten trabajar con
nuestros ficheros y documentos.
Habitualmente están formadas por un procesador de textos, una hoja de cálculo, una
herramienta para hacer presentaciones y un cliente de
correo electrónico. Cada
marca las llama de una forma
distinta, pero en la práctica
todas realizan las mismas tareas
y son compatibles entre ellas.
La principal diferencia la
encontraremos en el precio.
OpenOffice es una de estas
suites que, además, tiene una
ventaja frente a la competencia. Es totalmente gratuita y
libre.
De esta forma, si tuviéramos
que comprar el equivalente de
la marca comercial más conocida, tendríamos que desembolsar unos 700 euros por
puesto de trabajo.
Es por eso que, a punto de
cumplir los diez años de su lanzamiento, ya puede presumir
de ser la alternativa ideal al software de pago.
Con más de 300 millones de
descargas desde que arrancó
en junio del año 2000 y un
récord Guiness a sus espaldas,

el pasado mes de febrero lanzó
su última versión, con la que
pretende ser la suite del año
2010.
Pero para conseguir el paquete perfecto y gratuito, también tendremos que hablar de
dos utilidades libres como lo
son Mozilla Firefox y Thunderbird.
La fundación Mozilla es una
organización sin ánimo de lucro que desde hace años ha
plantado cara a las grandes
multinacionales con su navegador web Firefox. Como resultado, ha conseguido reconocimiento y hasta ha sido copiado
en algunas de sus ideas. De
momento es el segundo más
utilizado, pero está llamado a
ser el navegador web del futuro.
Finalmente Mozilla también
ha desarrollado el cliente de
correo electrónico Thunderbird. Fantástico programa que
nos permitirá mantener organizados nuestros correos y agenda de una forma tan intuitiva como si del navegador web
se tratara.
Sin duda la implantación de
esta recopilación de programas
nos puede ayudar a recortar
nuestro presupuesto en licencias, consiguiendo un ahorro
más que considerable sin sacrificar en productividad ni seguridad, siempre que se haga asesorado por profesionales.
Éstos diseñarán un plan de
migración de los sistemas existentes a los nuevos de código
abierto y proporcionarán la
formación necesaria para su
utilización. Q

La segona edició ‘Reus Viu el Vi’
incorpora música i gastronomia
LAIA TOST / REUS

Una nova edició de la fira Reus
Viu el Vi tindrà lloc els dies 11, 12
i 13 de juny a la capital del Baix
Camp. Després de l'èxit aconseguit l'any passat, més de 30.000
visitants i 5.000 lots de degustació
venuts, la Cambra de Comerç i
l'Ajuntament de Reus aposten
per una nova edició, enguany
amb la coordinació del Consorci
Reus Vitalitat i amb un dia més
de durada i en horari de tarda nit.
La Reus Viu el Vi és la fira que
aglutina les cinc Denominacions
d'Origen de l'àmbit territorial de
la Cambra de Comerç de Reus,
més la D.O. Catalunya i que té
com a objectiu «reivindicar la
plaça de la ciutat en el mercat viti-

vinícola i ajudar els productors de
la zona». Així ho recordava Isaac
Sanromà, president de la
Cambra de Comerç de Reus en la
roda de premsa del passat mes
de març.
En aquesta línia, Carles
Tubella, director de la Reus Viu el
Vi, va destacar la importància del
certamen a l’hora de «crear sinergies empresarials», no només a
nivell local sinó també estatal, ja
que, de la primera edició, en van
sortir acords comercials.
En aquesta segona edició, la
principal novetat serà la incorporació de la música com a element dins del certamen. Així,
doncs, en acabar cada jornada,
els assistents a la fira podran gaudir dels concerts programats a la

plaça Anton Borrell del Parc de
Sant Jordi, ubicat al costat de la
plaça de la Llibertat, emplaçament de la Reus Viu el Vi.
Així mateix, un altre aspecte
que enguany s’incorporà és la
gastronomia. En aquest sentit, es
comptarà amb una desena d'estands on s'oferiran plats de les
cuines pròpies del territori. Entre
d’altres, es potenciarà l’oli i la
fruita seca, dos aliments que Lluís
Miquel Pérez, alcalde de Reus,
catalogà com a bàsics, tant per la
seva importància dins de la dieta
mediterrània com pel pes d’aquests sectors a la zona».
També dins d'aquest vessant
culinari, des de l’organització, en
coordinació amb la Biblioteca
Central Xavier Amorós i al

Moment de la roda de premsa de presentació de la fira.

Biblioteca del Centre de Lectura,
s'editarà un receptari de butxaca
a partir de les receptes que els
ciutadans facin arribar a les respectives entitats.
Com l'any passat, es programaran tasts previs al certamen a partir del mes de maig en diferents
espais de la ciutat. La fira també
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comptarà amb d'altres activitats
paral·leles en l'àmbit de la formació com el curs ‘L'anglès del
vi’, la sessió informativa sobre la
seguretat alimentària en el sector
vinícola o el curs d'Iniciació al
tast
de
vins
de
les
Denominacions d'Origen de la
Cambra de Reus. Q
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Debat empresarial

L'art com a catarsi
de la situació econòmica

El manifest
de l’empresari
Durant la jornada, els empresaris van poder conèixer el
manifest creat per aquesta campanya i que pretén ser un document amb el qual s'identifiqui el
col·lectiu.
Un extracte: «La vida de l'empresari és puta. Treballes de sol
a sol. Mai tens festa. Vius en
una incertesa permanent. Estàs
sol. No tens temps per als teus
amics, ni per a la teva família, ni
per a tu mateix. Els clients
paguen tard -o mai- les factures.
No et pots posar malalt. No tens
jubilació, ni dret a l'atur. Mai
pots menjar a casa teva. Els
teus treballadors t'odien i creuen que t'enriqueixes gràcies a
ells. Els bancs no et donen ni
les gràcies. Hisenda et neteja
les butxaques. Aquesta és la
teva campanya. Expressa't,
queixa't, riu, desestressa't,
crida, denuncia, pregunta, explica, no callis i sobretot: posa-li
una mica d'art a la teva vida».

Setba organitza la seva segona jornada empresarial a Tarragona
ANNA POLO / TARRAGONA

La vida de l'empresari és puta,
posa-li una mica d'art és el nom
de la campanya organitzada per
Setba de Barcelona juntament
amb l'empresa Inside Consulto
ores de Tarragona, dins la funció
de l'art com a eina per reivindicar
greuges i injustícies socials.
Aquest any, a causa de la crisi
econòmica, els organitzadors
s'han volgut apropar al col·lectiu
empre
esarial i van celebrar un
acte per generar debat i mostrar
l'altra cara de la vida dels petits
empressaris, autònoms i emprenedors.

Una quarantena d'empresaris del Camp de Tarragona es
van reunir en unes jornades
empresarials el passat dilluns
29 de març a l'espai gastronòmic Sirco, a la Marina Port
Tarraco, per reivindicar el paper de l'empresari i la importància d'aquest com a creador
de llocs de treball en l'actual
situació de crisi.
Darío Olaortua, director de
Setba i coorganitzador d'aquest cicle de jornades, que vol
recórrer les capitals catalanes,
creu que, amb la campanya La
vida de l'empresari és puta,
posa-li una mica d'art queda
palesa «la responsabilitat de
l'art com a mitjà de comunicació, expressió i teràpia de conflictes».
La campanya, ara realitzada
a Tarragona, manté una coherència d'estil amb el món artístic, el món empresarial i la inspiració en les dècades dels anys

REDACCIÓ / BARCELONA

El nou degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya (CPC)
és Josep Maria Martí, després
que, en les eleccions del passat
mes, obtingués un miler de vots
davant dels 600 que es va endur
Salvador Cot. Els comicis per
escollir nou degà i nova junta de
govern es van celebrar a
Barcelona i a les demarcacions
de Girona, Lleida, Tarragona i
Terres de l'Ebre.
Les picabaralles entre candidatures, que havien precedit la
jornada electoral, no es van fer
notar el dia de l’elecció i els dos
candidats van participar amb
normalitat en la jornada i van
viure junts el recompte des de la
seu del CPC. Els primers

Josep Joaquim Sendra, president de Pimec Tarragona, va reivindicar la figura de l’emprenedor.

‘Cal agafar amb
entusiasme la crisi
econòmica i lluitar
per sobreviure a
l’empresa’
20 i 40. Així, per al logotip, s'ha
optat per enquadrar l'eslògan
en un marc d'inspiració antiga
que es vincula amb la concepció tradicional de l'art pictòric.
Josep Joaquim Sendra, el primer dels ponents que va intervenir, va deixar clar que és
conscient de la imatge negativa
que es té de l'empresari, «té

una imatge desprestigiada i
està molt mal vist per la societat» va explicar; en canvi, es
desconeixen les dificultats que
pateix dia a dia: «l'empresari
de petites i mitjanes empreses
treballa molt, lluita per la seva
empresa, hi posa diners, però
gaudeix poc de la família i té
poc temps lliure».
Va reivindicar la figura de
«l'emprenedor, que s'autoocupa i que dedica al seu negoci
tots els seus esforços i, moltes
vegades, la seva salut».
Emilio Duró, consultor i formador de les primeres empreses espanyoles com ara Inditex,
Microsoft, Telefónica o Ikea, va
parlar sobre Com gestionar la
il·lusió en temps de crisi? Va
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destacar el mèrit d'estar bé físicament i intel·lectualment al
llarg de la vida per tal de poder
viure millor, ser feliç i saber
conduir l'empresa, sobretot en
temps de crisi.
Amb molts tocs d'humor i
ironia sobre la vida de l'empresari i la seva relació amb els que
l'envolten, Duró va provocar
grans rialles entre el públic.
«Cal agafar amb entusiasme la
crisi econòmica i lluitar amb
il·lusió per tal que l'empresari
pugui sobreviure a la seva
empresa... Cal posar vida als
anys que tindrem, no anys a la
vida», va matisar.
Finalment, Joan Vinaixa, llicenciat en Ciències Econòmiques i exinspector d'Hisenda,

va explicar el recorregut d'obstacles que passa l'empresari
per al seu compliment fiscal,
des del punt de vista de l'administració i de l'empresari, tot
amb exemples ben il·lustratius.
Vinaixa va mostrar-se satisfet
amb el procés de modernització de l'Aeat, però va remarcar
el caràcter exclusivament recaptador d'algunes de les sancions tributàries.
La campanya La vida de l'empresari és puta està formada
per diferents elements artístics
com el manifest, la pàgina web
(www.lavidaesputa.com), petites peces de videoart, les performances en espais públics
(realitzades a Barcelona) i les
jornades empresarials. Q

Josep Maria Martí, nou degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
col·legiats van començat a arribar a les nou del matí a la seu
del Col·legi de Periodistes a
Barcelona i a les demarcacions
de Girona, Lleida, Tarragona i
Terres de l'Ebre per votar el nou
degà del Col·legi. Dos eren els
candidats: Salvador Cot i Josep
Maria Martí. Finalment, s'ha
imposat Martí, amb la candidatura Un col·legi útil per a tothom.
A més, Barcelona escollia els
18 membres de la Junta de la
Demarcació, que inclourà mem-

bres de les dues llistes en concurrència, en una relació proporcional al diferencial de vot
dels candidats a degà.
A les dotze del migdia es va
tancar l'acceptació del vot per
correu: 538 vots es van fet arribar a Barcelona. Pel que fa al vot
presencial, les portes van restar
obertes fins a les vuit del vespre.
El recompte de vots va concloure a les deu de la nit amb el
resultat esmentat. Josep Maria
Martí va obtenir prop d'un
miler de vots, pels quasi 600 que

van donar suport al candidat
Salvador Cot, malgrat que
aquest havia obtingut més
suport dels col·legiats numeraris
—jubilats o que no es troben en
actiu.
Martí va assegurar que «s'han
fet unes eleccions democràtiques» i va afegir que, amb
aquest resultat, «guanya el
Col·legi».
Salvador Cot va posar la seva
candidatura a disposició del
nou degà, Josep Maria Martí,
per tal de treballar per la remo-

Josep Maria Martí.

ACN

delació i transparència de l'entitat. La candidatura de Salvador
Cot va aconseguir més del 40
per cent del suport dels
votants. Q
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Magatzem Temporal Centralitzat de Residus Radiactius

'El territorio no debe volver a
equivocarse como con el Iter'
La Cambra de Reus defiende al alcalde de Ascó e insta a no criminalizarlo
construcción del almacén, se precisarán unas 300 personas que
podrían incrementarse hasta 500
en las puntas de actividad. En la
edificación del centro tecnológico se precisará casi un centenar
de empleados. Y ya con todo constituido y en funcionamiento, se
procederá a contratar unas 130
personas.
El periodo total de funcionamiento tanto para la recepción,
como para el almacenamiento de
los residuos se estipula en unos 60
años de operaciones del almacén.

C.M.R.-L.T.-R.P. / REUS

El presidente de la Cambra de
Comerç de Reus, Isaac Sanromà,
advierte -ante la posibilidad de
que ell municipio de Ascó pudiera
acoger el almacén temporal centralizado de residuos radioactivos- que
e «no deben de cometerse
los mismos errores que en su día
provocaron la marcha del proyecto Iter de
e Vandellòs», y destacó
que esa localidad «tiene todo el
derecho» a optar por la citada
infraestructu
ura e instó a «no criminalizar» al alcalde, Rafael
Vidal.
Mesa redonda con agentes del territorio.

Sanromà alertó que ya no sólo
ese municipio, sino «todo el territorio», «se juega mucho desde el
punto de vista económico si pierde la posibilidad de acoger el
almacén». Y resaltó el alto grado
de especialización de la provincia
en materia energética que le proporciona la suficiente experiencia
y profesionalidad como para asumir la gestión de este almacén.
El presidente de la Cambra de
Comerç de Reus enumeró en la
jornada sobre el almacén temporal centralizado de residuos radioactivos, organizada por la corporación el pasado mes y a la que
acudieron unas 200 personas
que, el 90 por ciento del total de
la energía que se genera en
Catalunya se obtiene en tierras
tarraconenses, el 20 por ciento
del conjunto del Estado. Un porcentaje que irá al alza a tenor de
la intención que tiene la Generalitat de incrementar en la zona
la potencia de generación eólica.
El alcalde de Ascó, Rafael Vidal,
recordó que los elementos de
combustible gastados son una realidad a la que hay que dar respuesta. En este sentido sólo hay
dos soluciones al problema, la
construcción del Almacén Temporal Centralizado o la ubicación
de almacenes individuales. En el
caso de estos últimos, Vidal
remarcó que se trata de una
opción que no conlleva «ningún
tipo de generación de riqueza en

el territorio». En cambio, recalcó
que la ubicación del ATC significaría la garantía de continuidad
de la economía del municipio
más allá de la vida de las nucleares. El alcalde de Ascó pronosticó
un «negro futuro» para el municipio y la comarca de no ser escogida su candidatura para el ATC
una vez se produzca el cierre de
las nucleares de la zona pues reconoció la fuerte dependencia económica de este sector.
Asimismo, Vidal denunció que
no era correcto negar esta oportunidad sin dar ninguna alternativa que brinde los mismos beneficios económicos para la zona y
añadió que la construcción del
ATC significaría una inversión en
el territorio -700 millones de
euros- mayor que la que «jamás
han hecho ni el gobierno estatal
ni el autonómico».
Por lo que refiere a las críticas
recibidas ante la gestión del proyecto Rafael Vidal defendió el trabajo de divulgación a la población
que ha hecho el consistorio. El
alcalde aseguró que «siempre se
ha hecho partícipe al vecindario»
de toda la información, ya sea
mediante folletos informativos,
programas específicos en la televisión local e incluso con la organización de un viaje a Holanda
para visitar unas instalaciones de
las mismas características. Así
pues, Vidal aseguró que «es impo-
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sible encontrar a alguien que no
sepa que es y qué implica el almacén». Fuera del municipio de
Ascó, Vidal planteó que debería
ser cada uno quién se preguntase
«de quién era la tarea de divulgación».
Rafael Vidal concluyó que decir
no a este proyecto era absurdo e
imperdonable pues supondría
recortar las posibilidades de desarrollo de la comarca.
Álvaro Rodríguez, director de
Ingeniería de Residuos y Combustible de Enresa, recordó las
cifras emblemáticas con las que se
acompaña el almacén temporal
centralizado: necesitará de un
espacio de 13 hectáreas en donde
se inyectarán 700 millones de
euros, de los que 600 se destinarán a la infraestructura propiamente dicha y el resto en el centro tecnológico del que se acompañará y con el que se investigarán opciones más definitivas y no
temporales como las actuales.
Rodríguez calificó al almacén
como una «pieza fundamental
estratégica del Gobierno».
El Almacén Temporal Centralizado es una instalación diseñada
para guardar en un único lugar el
combustible gastado de las centrales nucleares y los residuos de
alta actividad que se producen en
España. Tendrá una capacidad de
almacenamiento de 12.816 metros cúbicos. La instalación no
genera energía, ni es contaminante, aseguró el directivo.
En cuanto al capítulo de gastos,
el directivo de Enresa especificó
que unos nueve millones anuales
se destinarían en la fase inicial del
almacén, una cifra que se reducirá a la mitad conforme vaya plasmándose el proyecto, y unos 2,5
millones el centro tecnológico.
Respecto a la creación de
empleo, en lo que será la fase de

Centro tecnológico
El centro tecnológico acogerá
diversos laboratorios de investigación para estudiar los ciclos del
combustible y se indagará en soluciones más permanentes. Su
duración dependerá del tiempo
de vigencia del almacén.
El complejo no acaba aquí y se
diversificará con un parque de
empresas, un vivero para negocios relacionados con el entorno energético.
Aquí Enresa se responsabilizará
de la construcción de dos naves y
de las principales infraestructuras
y servicios. La proyección internacional del complejo atraerá un
buen número de investigadores y
visitantes nacionales y extranjeros,
y potenciará el desarrollo de
empresas de servicios. Para la
industria local es también una
oportunidad de proyección y de
formación especializada de profesionales. De ahí el vivero de
empresas.
Rosa Solà, vicerrectora de Investigación en la Universitat Rovira i
Virgili (URV), sin olvidar que el
almacén se acompaña de un centro tecnológico, y de la colaboración que mantiene su institución
con Enresa en el Centre
Tecnològic Mestral para la investigación de soluciones en materia
de residuos radioactivos, destacó
que la universidad tenía un alto
grado de concienciación en materia de formación y mantenimiento de investigadores. Ya no sólo en
materia energética, sino también
en el turismo.
Reflexiones
Para reflexionar sobre el impacto del Almacén Temporal
Centralizado en todos sus campos, durante la jornada tuvo lugar
una mesa redonda. María
Eugenia Arbó, presidenta de
l'Associació Hotelera de Cambrils, Salou i la Pineda, habló de la
incidencia que la acogida del

ATC tendría sobre el turismo,
sobre todo para la ocupación, y
ponía ejemplos de otros casos
como el de la Gripe A.
Un impacto que despertaría,
argumenta, las sensibilidades a
nivel europeo y costaría reactivar.
«Supone un riesgo y es un punto
crítico para el posicionamiento
del producto». El turismo no
puede deslocalizarse, y si tiene
que existir, «necesitamos que se
garantice la seguridad y encontrar
un equilibrio, como hemos
hecho con la química».
José María García, miembro de
la Comisión de la Energía del
Col·legi d'Enginyers Industrials
de Catalunya, por su parte,
comentó que la energía nuclear
sólo es una pequeña parte de la
energía que necesitaremos en el
futuro. La solución, dice, pasa por
el mix energético. Se mostró muy
favorable al ATC y elaboró una
lista de motivos: garantiza la seguridad, flexibiliza la gestión del
combustible, crea oportunidades,
supone avances tecnológicos,
2.500 o 3.000 millones de ahorro
y facilita el diseño de un almacén
definitivo.
La asesora de l'Amac (Asociación de Municipios en Áreas con
Centrales Nucleares), Meritxell
Martell, mostró los datos de un
estudio que analiza los impactos
socioeconómicos del ATC, partiendo de la realidad del territorio. Ascó tiene una gran población envejecida, la mayoría viven
de la Central Nuclear y los jóvenes
tienen que marcharse para obtener una formación, y luego no
vuelven.
El ATC permitiría un aumento
de la población y la creación de
trabajo directa o indirectamente.
Martell asegura que sería un buen
momento para hacer acciones y
elaborar un plan estratégico para
mejorar la vivienda, infraestructuras, etc. Y puso sobre la mesa un
tema candente, el turismo industrial, un tipo de turismo que atraería a inversores a la zona y turistas como investigadores y empresarios.
Desde un punto de vista sanitario, Ferran Guedea, presidente de
la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, dejó claro
que no existía una incidencia
mayor del cáncer alrededor de los
lugares con Nucleares. «Se trata
de radiaciones controladas», y
«no suponen ningún riesgo para
la población en general, ni para
los trabajadores», argumenta con
contundencia Guedea.
En este sentido, Lluís Coll, asesor de la Cambra de Comerç de
Reus, afirmó con contundencia
que el discurso del miedo no
tenía ningún sentido y que esta
instalación supone una oportunidad a nivel técnico, científico y
económico para Ascó y el territorio. Y añade «tenemos que darle
una oportunidad a Ascó, se lo
merecen y no piden nada que no
sea legal». Q
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Inaugurada la
nova seu del Cenfim
La Sénia allotja la seu per a la difusió tecnològica del moble
NOEMÍ POLLS / LA SÉNIA

El Centre de Difusió Tecnològica
de la Fusta i el Moble de
Catalunya, Cenfim, és un dels
centres que formen part de
Tecnio, xarxa que potencia la tecnologia de frontera, la innovació
empresarial i l'excel·lència a
Catalun
nya, que té com a objectiu
ser un referent tecnològic al sector empresarial de la fusta i el
moble
e. Aquest 19 de març,
Cenfim va inaugurar la seva nova
seu, situada al municipi de la
Sénia.

Aquest és un fet important
per al municipi a causa de la difícil situació per la qual està passant el sector del moble, base de
l'economia de la localitat. Així
ho manifestà l'alcalde, Víctor
Pla, que va subratllar que, malgrat les dificultats de posar-lo en
funcionament, ara amb la inauguració del centre s'obria una
nova etapa.
Cenfim va començar les seves
activitats l'any 2006 i en són
membres fundadors Acció (Departament d'Indústria, Universitats i Empresa de la Generalitat),
les quatre federacions provincials de les associacions sectorials
catalanes, la Confederació
Catalana de la Fusta, la Universitat Rovira i Virgili i
l'Ajuntament de la Sénia.
Les àrees en què Cenfim centra les seves activitats són el disseny industrial, la tecnologia i
processos, el màrqueting i la
internacionalització. Sobre aquestes àrees realitza activitats
de serveis tecnològics a les
empreses, formació (ocupacional per a aturats i continuada
per a tècnics en actiu), projectes
de R+D+i (individuals o en
col·laboració entre diverses empreses) i difusió tecnològica a
través de sessions i jornades sectorials.
En l'acte d'inauguració van
intervenir els patrons de Cenfim
i el secretari general del Departament d'Innovació, Universitats
i Empresa, el Sr. Enric Aloy.
L'acte va començar amb una
recepció a l’Ajuntament de la
Sénia i reunió amb la comissió
executiva del Col·lectiu d'empresaris de la Sénia (CEMS).
El secretari general va saludar
els membres del Consistori
senienc i va signar al llibre d'honor de la Vila. Després va
començar la visita a les noves instal·lacions de Cenfim, un edifici
que compta amb 750 m² distribuïts en dues plantes. La planta

Acte d’inauguració de la nova seu de Cenfim.

baixa disposarà d'un espai per a
laboratoris fisicoquímics de
matèria primera i producte acabat (moble i fusteria industrial).
També està previst l'ús d'aquest espai per a demostració de
tecnologies, biblioteca de materials de fabricació, show room de
producte acabat i prototipatge
de mobiliari. A la primera planta
hi ha ubicades les oficines, sales
de formació i reunions i un espai
per a conferències, on es van fer
els parlaments.

‘La seva continuïtat
depèn, en gran part,
de les empreses del
sector del moble’
El president del patronat de
Cenfim, el Joan Sabater, va explicar les vicissituds que van haver
de passar fins que es va aconseguir l'acceptació de fer un nou
centre tecnològic pel sector del
moble a Catalunya, gairebé l'única comunitat autònoma
espanyola que encara no en
tenia.
El director del centre, Joaquim Solana, va explicar alguns
dels projectes més interessants
en què ha participat el centre,
l'evolució temporal del centre (i
dels diferents espais on s'ha ubicat) i que la seva continuïtat
depèn, en gran mesura, de la
implicació de les empreses del
sector del moble.
Enric Aloy, Secretari General
d'Innovació, Universitats i Empresa, va explicar l'esforç del
Departament de la Generalitat
mitjançant el suport de l'agència
ACC10 per afavorir el desenvo-
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lupament del centre.
Aquesta entitat dóna resposta
a les demandes del sector
empresarial de la fusta i el moble
com a instrument català per
recolzar les seves necessitats tecnològiques i té com a missió
contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses impulsant la innovació i la promoció
del moble català.
El vicerector d'organització i
recursos de la Universitat Rovira
i Virgili, Xavier Farriol, va comentar l'estreta relació i suport
que la Universitat li dóna al centre. Per la seva part, Jaume Tané,
president de la Confederació
Catalana de la Fusta, va agrair el
suport del centre i va animar a
continuar en aquesta línia ascendent.
El centre forma part de
Tecnio, una xarxa que potencia
la tecnologia de frontera, la
innovació empresarial i l'excel·lència, que compta amb més
de 100 agents especialitzats i que
impulsa la competitivitat i la
generació de valor, tant a nivell
R+D, com a l'àmbit de l'empresa. Entre les activitats de difusió
de coneixement, cal destacar les
«Sessions Cenfim», de caràcter
bimensual, en què es presenta
un tema que sigui novetat i
pugui representar una oportunitat d'innovació per a les empreses, l’analitzen els tècnics del
centre i es convida a experts que
donin la seva opinió.
Cenfim organitza jornades de
caràcter anual, com les Jornades
TIC moble (diferents visions per
a l'aplicació de les TIC en el sector) i les Jornades REM (Reflexió estratègica en el moble),
que a les III Jornades del 2009 es
van dedicar íntegrament a la
internacionalització). Q
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Tecnologies
‘Un país vertebrat i cohesionat
territorialment i socialment’
Jordi Ausàs i Coll va néixer a la Seu d'Urgell el 3 de març de 1960.
La seva vida professional ha estat lligada a la política i al món de l'ensenyament. Actualment és el conseller de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. La seva
tasca al capdavant de la conselleria es basa a fer funcionar el país
des dels diferents àmbits que impulsa el departament, com ara les
inversions per a obres i serveis al món local, l'extensió de les telecomunicacions i l'accés a la societat de la informació, la modernització de les administracions públiques o promovent la xarxa d'equipaments cívics i el suport a l'associacionisme i el voluntariat. L'objectiu
del Departament de Governació és aconseguir un país vertebrat territorialment i cohesionat socialment. Conseller Nacional d'Esquerra i
militant del partit des del 1986, va sortir escollit per primera vegada
diputat al Parlament de Catalunya el 1995 i ha estat reelegit successivament el 1999, el 2003 i el 2006. A la cambra catalana ha presidit la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca des del 1999 fins al
2003, i en va ser portaveu del grup d'Esquerra. També ha format part
de la Comissió de Política Cultural, Educació i Universitats i de la
Comissió d'Estudi de la Situació de les Persones amb Discapacitats.

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

‘Les llars tarragonines són de
les més equipades amb TIC’

El conseller de Governació i Administracións Públiques, Jordi Ausàs, a Reus, al Cesicat.

C.M. RUIZ / REUS
Jordi Ausàs, conseller de Governació i Administracions Públiques, assegura que Tarragona
és un dels territori on les llars
estan més ben equipades i
conscienciades amb les tecnologies de la info
ormació i la
comunicació (TIC). Quant a ús
d'ordinadors, estan, fins i tot,
per sobre de la mitjana europea, amb un 69 per cent.
D'altra banda, Ausà destaca els
mèrits propis amb els quals
Reus ha acconseguit posicionarse com a seu catalana del
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat),
«va ser la candidatura més competitiva», assegura en aquesta
entrevista concedida en excclusiva per a Indicador .
- Com es converteix Reus en seu
del Cesicat? Quins mèrits i potencialitats van veure en la ciutat?
La decisió respon a diferents
elements.
Amb la ubicació de la seu del
Cesicat a Reus el Departament
de Governació i Administracions Públiques continua
amb la seva política d'actuació
territorial descentralitzada, amb
l'objectiu de fer funcionar el
país des de la vertebració i la
cohesió del territori.
De fet, totes les propostes van
ser molt potents, i això demostra que tenim un país preparat
per liderar projectes tecnològics
importants en qualsevol moment.
Aquest concurs públic ha

demostrat la capacitat de compromís del territori per liderar
iniciatives tecnològicament capdavanteres dintre i fora de l'àrea
metropolitana de Barcelona.
Finalment, la candidatura de
Reus va resultar la més competitiva. D'entrada, compta amb
importants suports institucionals, acadèmics i empresarials. A
més, disposa d'instal·lacions idònies per a la ubicació del
Cesicat, comunicacions físiques
i electròniques ràpides i fiables,
així com infraestructures i ser-

‘La candidatura
reusenca per al
Cesicat va resultar la
més competitiva’
veis complementaris de tota
mena.
- Quina és la funció i com funciona el Cesicat? Quin paper pot
tenir un centre d'aquestes característiques a Catalunya?
El Cesicat s'ha creat com a organisme executor del pla nacional d'impuls de la seguretat
TIC a Catalunya. L'objectiu és
garantir una Societat de la Informació segura per a la ciutadania, les empreses i les administracions públiques, en resposta a
la problemàtica dels incidents
informàtics. Aquests incidents
afecten molt negativament la
confiança en els mitjans electrònics, cosa que inhibeix el desplegament de la mateixa
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Societat de la Informació.
Per fer-hi front, el Cesicat
presta serveis preventius, de formació i de resposta. Per oferir aquest serveis compta amb un doble centre de procés de dades i
d'una línia de treball específica
dedicada a la recerca sobre seguretat de la informació, ubicada al Campus Sescelades de la
Universitat Rovira i Virgili, que
col·laborarà amb el programa
de recerca en seguretat de la
informació ‘Ares’.
- Quines altres consideracions
s'han tingut en compte a l'hora
d'instal·lar un centre d'aquestes
característiques?
L'accés i l'ús de les tecnologies
per part de la ciutadania, les institucions públiques i les empreses també ha estat un factor
important a l'hora de desplegar
el projecte del Cesicat. En
aquest sentit, Tarragona és un
dels territoris amb les llars més
ben equipades en TIC en relació amb la mitjana de Catalunya.
També presenta uns percentatges homologables a algunes
de les mitjanes de la Unió
Europea, sobretot en ús d'ordinador ja que, fins i tot, supera la
mitjana UE-15 (69 per cent).
Les dades també revelen que un
de cada quatre ciutadans de les
comarques de Tarragona ha
comprat per internet alguna
vegada. Aquestes són dades interessants que donen valor al projecte del Cesicat.
- L'alcalde de Reus parlava recentment de l'efecte econòmic
indirecte que ja començava a generar el Cesicat, despertant l'interès d'altres empreses. Quina opinió té referent a això?
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Efectivament, aquest és un
dels objectius destacats del Cesicat. Aquest projecte no tindria
sentit sense tenir en compte les
possibilitats que obre per al
desenvolupament d'un teixit
empresarial català en el sector
de les tecnologies de la informació i la comunicació. Per tant,
no puc més que estar satisfet
que ja estigui donant els primers
fruits en aquest sentit.
- Com calibraria l'actual nivell de
seguretat a Internet, tant per a
empreses com per a particulars?
No són suficients els tradicionals
mètodes de protecció?
Tot i les mesures que s'hi adopten, tant a nivell d'usuari,
com institucional i empresarial,
no es pot dir que els nivells de
seguretat TIC a Catalunya siguin
òptims. Més aviat al contrari, la
situació només es pot considerar
satisfactòriament tractada en
pocs casos, especialment en
grans organitzacions, que hi
dediquen molts recursos. Però,
cal ser conscients de la desprotecció en certes situacions que,
en general, té a veure amb l'ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació per part de
la ciutadania, de les pimes, així
com de les administracions públiques amb menys recursos.
Tot i així, no cal alarmar-se,
perquè les llars catalanes tenen
un nivell raonable d'equipament de seguretat en informàtica. Eines bàsiques, com ara programes antivirus, presents en un
91,2 per cent dels equips, segons
declaracions dels usuaris, actualitzacions del sistema operatiu i
programes (80,7 per cent) i
tallafocs (79,5 per cent), són utilitzades de manera generalitzada.
En aquest sentit, hi ha mesures de seguretat de fàcil adopció
per part de l'usuari final, i de
caràcter gratuït, que són eficaces.
Ara bé, una vegada assolit un
nivell important de seguretat i
conscienciació, cal destinar esforços a elevar el llistó i fer-lo extensible a tots els àmbits i usos
de les tecnologies.
- Respecte al grau de preparació
d'empreses i particulars, segueix
sent vist com un cost i no tant
com una inversió?
Durant els darrers anys s'han
dedicat molts esforços a conscienciar els diferents agents econòmics de la rellevància de l'ús
de les tecnologies de la informació i la comunicació com a
factor clau per a la competitivitat del nostre país.
En aquest sentit, la millora de
la competitivitat empresarial
passa necessàriament, entre d'altres, per un ús extensiu i universalitzat de les TIC a tots els
nivells. Per millorar el valor afegit dels sectors industrials
potents i més tradicionals de
Catalunya, les TIC no poden ser

Ausàs actualitza el seu bloc i utilitza el ‘Facebook’ per difondre la seva tasca i contactar amb gent.

un afegit, més aviat han d'esdevenir part central de l'estratègia
de les empreses catalanes. Per
exemple, segons les dades disponibles, un 96,3 per cent d'empreses té connexió a internet i el
65,7 per cent té pàgina web.
Tanmateix, només un 26,4 per

‘No es pot dir que
els nivells de
seguretat TIC a
Catalunya siguin
òptims’
cent compra per internet i un
15,9 per cent ven mitjançant
comerç electrònic. Les dades
demostren que estem retallant
distàncies amb les mitjanes europees dels ‘quinze’ en aquests
àmbits. Però és imprescindible
continuar avançant i ser conscients que no utilitzar les TIC en
l'actualitat implica una pèrdua
de competitivitat.
- Quin ha estat el grau d'acceptació i participació pel que fa al
Pla TIC.cat o amb Pimestic?
Aquests són dos exemples de
com l'administració pot contribuir a la millora de les potencialitats empresarials i al desenvolupament de sectors econòmics
d'alt valor afegit. L'acceptació
per part de les empreses de totes
dues iniciatives que promou
Governació a través de la
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
és més que satisfactòria.
El pla Pimestic ha millorat els
usos de les tecnologies de la
informació i la comunicació a
les petites i mitjanes empreses
catalanes. Aquesta va ser una de
les conclusions del balanç 2009,
ja que la implementació de projectes TIC els últims dos anys ha
generat una inversió de 66,5
milions d'euros. Pel que fa al pla
TIC.cat, des de la seva posada en

funcionament, encara no fa un
any, ha generat una inversió
superior als 65 milions d'euros
en el sector, xifra que multiplica
per 2,5 la inversió realitzada en
ajuts i finançament, que va ser
d'uns 30 milions d'euros.
Aquestes dades mostren que
s'han superat amb escreix les
previsions inicials tant en l'àmbit
d'actuacions com en el de subvencions.
- Es parla molt que, en crisi, les
empreses han de potenciar les
exportacions. Estan preparades
les empreses catalanes per
reduir costos potenciant la venda a l'exterior a través d'internet?
Aquesta és una via que moltes
empreses catalanes estan aprofitant. De fet, amb bones idees i
molta creativitat han aparegut
iniciatives molt interessants de
projecció exterior.
Fins i tot hi ha petites empreses tecnològiques catalanes que
estan ajudant empreses de l'exterior a desplegar línies i productes d'abast internacional.
En aquest sentit, la creació
d'una nova economia de futur
basada en el coneixement i les
TIC resulta de gran importància
per a Catalunya, amb la plena
incorporació a la societat de la
informació com un dels reptes
de present més importants del
nostre país.
Ara bé, vull respondre des del
vessant que treballa el Departament de Governació i Administracions Públiques, que és
potenciar la difusió i l'ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació entre la població i
les empreses de tot el territori. I
això ho estem fent perquè els
avenços tecnològics arribin a
tothom per fer una societat més
cohesionada i un país més vertebrat.
L'assoliment d'aquesta fita,
que és una de les bases per a la
projecció exterior de les empreses, només serà possible amb
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una intensa col·laboració entre
els diferents agents implicats.
- Les empreses estan necessitades de coneixement, però els
autèntics centres generadors
són les universitats i els parcs
tecnològics. Quina és la sensibilitat del Govern referent a això?

‘Dos de cada tres
menors d’entre
8 i 14 anys tenen un
compte de correu
electrònic’
L'aposta decidida del Govern
és fer col·laborar tots els agents
implicats en el desenvolupament de l'economia del coneixement, i això inclou l'Administració, el sector privat i les universitats i centres de recerca.
La coordinació i la col·laboració d'aquestes tres bandes és
essencial. I aquest és el model,
per exemple, que hem impulsat
a través de les anelles sectorials

que connecten amb infraestructures amb un potent ample de
banda els centres d'investigació,
les empreses usuàries, les
empreses tecnològiques proveïdores i les administracions
públiques. L'element bàsic per a
la innovació és garantir que un
conjunt d'empreses del mateix
sector puguin disposar de plena
connectivitat en banda ampla.
Aquest fet permet i facilita enormement el treball col·laboratiu
en xarxa, així com disposar de
connexió amb els centres de
supercomputació.
Aquest
model ja s'està desenvolupant
amb molt d'èxit en el sector de
l'automoció, que és cabdal en la
indústria catalana.
-El Cesicat i la Fobsic han elaborat un interessant estudi sobre
l'ús i l'accés dels menors a internet. Quines dades en destacaria?
Una de les principals dades
que ha sortit a la llum és que dos
de cada tres menors entre 8 i 14
anys, tenen un compte de
correu electrònic, i que més de
la meitat participa a xarxes
socials. Una altra dada important, que està relacionada amb
aquest ús intensiu que fan
d'Internet els menors catalans,
és que més del 88 per cent dels
adults explica als menors que
tenen al seu càrrec la importància de no donar dades, fotografies o xatejar amb persones desconegudes a través de la xarxa.
Aquesta és només una part
d'una fotografia molt interessant que demostra la gran penetració que té internet entre els
menors de Catalunya i l'alt grau
de conscienciació dels adults
que en són responsables, respecte a la seguretat de la xarxa.
Cal continuar fent estudis i
enquestes en aquest àmbit, perquè, a més d'establir el punt de
partida, es pugui veure l'evolució de la societat davant les qüestions que ens preocupen, com
ara l'accés i l'ús que fem
d'Internet. Q
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Teatre sostenible

‘El teatre és una eina vàlida per
aconseguir transformacions’
Teatrosfera ofereix aprenentatge vivencial a través del teatre i la creativitat
RAQUEL PALOMARES / REUS

La unió entre el teatre, la creativitat i la sostenibilitat es diu
Teatrosfera. María Bravo, periodista i actriu, és l'emprenedora
d'aquesta peculiar empresa de
Reus, que va néiixer el 2007. La
seva feina consisteix en la creació i desenvolupament de tallers
formatius: sessio
ons d'aprenentatge vivencial a través de jocs i
dinàmiques teatrals. L'empresa
està especialitzada en formació
mediambiental i social, i els seus
clients potencials són les administracions, el secttor sanitari i
l’empresarial, tot i que no descarten treballar amb polítics.

Bravo confessa que la idea d'iniciar aquest projecte va sortir de
la pràctica. Fa uns 15 anys, treballava impartint cursos de formació en mòduls de sensibilització
ambiental, i argumenta: «com
que tenia un públic en contra,
vaig començar a fer jocs i petites
dinàmiques per enganxar i motivar la gent».
I va funcionar. «A partir de llavors, no he pogut deixar-ho».
Prova d'això és que ho ha convertit en la seva feina i porta tres anys
al capdavant de Teatrosfera.
Aquesta enèrgica emprenedora
no creu en el model d'empresa
tradicional, és per això que treba-
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María Bravo és la directora de Teatrosfera.

lla en xarxa i adaptant cada projecte i equip a les necessitats dels
seus clients. «No es tracta d'una
estructura jeràrquica, sinó d’una
molt de flexible; treballem per
habilitats i competències».
La principal diferència de Teatrosfera ve donada pel trencament que fan amb tot: el mo-

FIRA: 2A EDICIÓ D’HOSTELCAT A REUS
Del 18 al 20 d’abril engega la segona edició de la Fira
Professional d’Hostaleria i Restauració, que obrirà amb la
primera Mostra de Gastronomia de la Catalunya Sud.

PROGRAMA: PRIMAVERA JOVE 2010,
CURSOS I ACTIVITATS A TARRAGONA
En el marc del Programa Kata (circuit de cursos i activitats de Tarragona), aquest mes d’abril es projectaran curtmetratges i es faran tallers d’estampació de samarretes.
Més informació a www.tarragonajove.org

FIRA: 66A EDICIÓ D’EXPOEBRE
Del 29 d’abril al 2 de maig tindrà lloc a les Terres de
l’Ebre la fira multisectorial Expoebre, més coneguda com
«la fira de fires» al pavelló firal de Remolins.

CINEMA: 10A EDICIÓ DEL FESTIVAL
REC DE TARRAGONA
Tarragona acollirà del 24 d'abril a l'1 de maig el
Festival Internacional de cinema de Tarragona. L'únic
festival estatal on concursen òperes primes d'autors
internacionals. El REC ofereix una panoràmica actual
de la creació audiovisual i actua de promoció per a nous
realitzadors.
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del d'empresa, els espais (treballen molt a l'aire lliure) i l’aprenentatge passiu. Ells plantegen
un univers on el teatre esdevé
una eina pedagògica i de transformació social.
Bravo creu que el teatre «és
una eina perfectament vàlida i
eficaç per aconseguir que la gent

es transformi, a través d'un treball
amb les emocions i pràctic», i que
«ajuda a impulsar la creativitat de
la gent».
Aquesta actriu i periodista,
especialitzada en informació
ambiental i agroalimentària, és la
mare i l'engranatge d'aquesta creativa iniciativa. Bravo confessa
que «com a mare de Teatrosfera
m'agradaria tenir fills», i que, d’aquesta manera, l'empresa pugui
créixer en diferents llocs, però de
manera autònoma. «M’agradaria
que aquests fills fossin autònoms i
poguessin escollir el seu camí,
perquè, si no, et crees una estructura molt tancada» .
Teatrosfera vol contribuir a
transformar la societat des d’un
punt de vista lúdic. Van
començar amb el tema del medi
ambient i, a poc a poc, han anat
ampliant horitzons en el món de
l’empresa i sanitari. Un dels reptes és entrar en el món educatiu i
la gestió política, tot i que reconeix que «és un món molt tancat,
on la gent és poc creativa i innovadora, i projecten una imatge
buida». El teatre, en canvi, va a
l’essència de les coses. I és el que
ens proposa aquesta jove
empresària: «tornar a l’essència,
on l’empresa són les seves persones, i així poder ajudar a fer sorgir el seu talent».
Actualment, aquesta empresa

reusenca està treballant en molts
projectes: tècniques teatrals per
al personal sanitari, monòlegs
per a científics i diferents tallers i
cursos a entitats reusenques, com
per exemple l’Espai d’Informació Ambiental de Reus i la
Cambra de Comerç. Entre ells,
n’hi ha un que il·lusiona de
manera especial la seva directora,
es tracta de rutes teatralitzades
per a persones amb discapacitat.
Nou paradigma
María Bravo creu que ens trobem dintre d'un paradigma nou,
que demana una transformació
total, i aquesta passa per un compromís social i ambiental. «Les
empreses que no han vist que
aquest compromís és una manera de sobreviure a aquest temps,
no podran superar aquesta barrera», afirma.
En el món de l’empresa es
segueix treballant amb paradigmes vells, estratègies que no funcionen. «Si vols que les coses
siguin diferents, has de canviar i
ser diferent».
Però aquest també és un
moment en què la creativitat té
lloc. A vegades, les empreses, per
por o comoditat, continuen amb
el mateix sistema basat en la rendibilitat econòmica. Bravo considera que «l’empresa ha de creure
en les persones, el talent i la creativitat i, a la vegada, ser compatible amb el seu entorn».
María Bravo acaba dient que
ens capfiquem massa en els problemes i proposa anar més enllà:
«ara tot sembla un problema, i
podem reflexionar sobre ell,
però el que necessitem realment
són líders que treballin en les
solucions». Q

CONFERÈNCIA: «SANDRO ROSELL, EXPERIÈNCIES I VIVÈNCIES
D’UN EMPRENEDOR» A TARRAGONA
El divendres, 9 d’abril a les 10.00 h, Sandro Rosell parlarà d’emprenedoria a partir de les seves
experiències. A la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a Reus.
Organitza la Universitat Rovira i Virgili.

DEGUSTACIÓ: XI JORNADES DE LA TONYINA A L’HOSPITALET
L'Hospitalet de l'Infant tornarà a ser escenari d'unes jornades lúdiques i festives en què els assistents
podran degustar la tradicional clotxa de tonyina. Se celebraran entre l'11 d'abril i el 30 de maig.

EXPOSICIÓ: «UN RAIG DE MEL» A TARRAGONA
Fins al 4 d’abril, al Tinglado 4 del Moll de Costa del Port de Tarragona es podrà conèixer el món
de les abelles i dels productes que aquestes produeixen, mel i cera.
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Segona part del ‘best-seller’ Perdona si et dic amor, la història apassionada d’una adolescent, la Niki, i un publicista madur, l’Alex, que
va seduir lectors d’arreu. La història d’amor va a la recerca de nous
objectius: en uns temps com els actuals, en què el matrimoni està
devaluat, és aquest el següent pas d’una parella marcada, sobretot,
per la diferència d’edat? Sens dubte, la novel·la aporta una alenada
d’aire fresc i d’optimisme, sovint necessaris en època de crisi.
Comentari per
Mònica López

PERDONA PERÒ VULL CASAR-ME
AMB TU, Federico Moccia

2010

Abril

31

RESTAURACIÓ

Restauració

Jaume Drudis, excel·lent cuina
mediterrània a Torredembarra
L’associació dels Gourmets de Tarragona va visitar el restaurant al febrer
F. LL. / TORREDEMBARRA

El 1997 Jaume Drudis pare, animat per un col·lectiu d'amics i
familiars coneixedors del seu bon
fe
er culinari, decideix, conjuntament amb la seva esposa Carme
Hernández, obrir un restaurant en
la zona del litoral més volguda
per ells, entre Torredembarra i
Altafulla. En Jaume va dissenyar
la seva
a carta basada en els bons
ingredients de la terra i utilitzant
coccions simples i adequades a
la qua
alitat dels productes autòctons; a la sala, Carme dirigeix el
servei familiar i amable.

Després de la defunció de
Jaume Drudis, ja fa uns anys, el
seu fill, que també es diu
Jaume, pren el timó de la nau i,
actualment, la Carme i en
Jaume -fill- són el nou tàndem
al restaurant. Jaume Drudis és
la tercera generació de cuiners, creix en el restaurant
familiar a Lleida, és format al
costat del seu pare a Madrid,
des d’on comença la seva singladura per diferents restaurants: a Espanya, Neichel,
Chez Vous, El Racó d'en Freixa
i, a França, Le Chapon Fin.
Més tard es desplaça a Alemanya (Heilbronn am Neckar)
on forma part de l'equip culinari d'investigació i desenvolupament en el centre d'excel·lència d’Unilever. Des del
seu rol a Alemanya, Jaume
desenvolupa la seva activitat
participant i liderant diferents
projectes, tant a Europa (Alemanya, Holanda, Itàlia, principalment), com a Amèrica
(EUA, Brasil, Xile, Argentina,
regió andina, Centre Amèrica,

amb trufa. De primer plat, cassoleta de bouillabaisse amb verduretes de temporada, duxelle
de peix de roca i gambeta blanca. Després, farcells de pollastre de corral en salsa de vi
negre de Vall Llach. I, finalment, de postres, royale de carbassa amb fons de poma acida.
L'invitat d'honor d'aquest
sopar de Gourmets va ser el
president de la D.O. Priorat,
Salustià Àlvarez, que va portar
quatre vins que es van degustar
durant el sopar: Enllaç, del
celler Capafons; Osso Onix, de
Vinícola del Priorat; Idus de
Vall Llach, del celler Vall
Llach; i, per a les postres, vi
negre dolç, de Viticultors Mas
d'en Gil. En Salustià va lliurar
el Diploma que acredita el pas
dels Gourmets a la Carme i en
Jaume. Q

RESTAURANT
Salustià Àlvarez va atorgar el diploma que acredita el pas de l’associació de Gourmets de Tarragona.

el Carib i Mèxic). Actualment
en Jaume lidera l'equip culinari a Unilever i compagina
aquesta activitat amb la del restaurant de Torredembarra.
El restaurant disposa de
menjadors privats fins a 50 persones, aire condicionat, una
zona per a fumadors i terrassa.
El menjador central, al voltant
d'un petit jardí arbrat, és de
cent metres quadrats i té una
decoració clàssica. El tipus de
cuina és mediterrània. La carta
del celler té unes 250 referències de vins i caves distints, sota
la cura del sommelier, Robert
Paya.
Entre les especialitats culinà-

ries del restaurant podem citar
la crema de cloïsses, musclos i
escopinyes de gallet à la nage;
amanida de llagosta a la vinagreta d’estragó; remol roti
sobre un jaç de ceba tendra
infusionada amb herbes aromàtiques; llobarro salvatge a la
graella amb esgrogueïda;
llamàntol del país a la graella o
en suquet amb patates; rellom
de vedella a la graella i saltat de
verduretes de temporada, suc
de carn aromatitzat amb romaní, etc. Elaboren la pastisseria
diàriament i ofereixen un
menú a partir de 30 euros i un
menú degustació, a partir de
50 euros.

CEDIDA

Darrerament
l'Associació
dels Gourmets de Tarragona
ha visitat el restaurant per gaudir d'un exquisit menú iniciat
amb uns deliciosos aperitius, a
base de mini croquetes de
ceps, ou de reig & botifarra
negra i jus de carn aromatitzat

Jaume Drudis
Av. Montserrat, 7
43830 Torredembarra
Tel. 977 640 558
Fax. 977 645 692
restaurant@jaumedrudis.com
www.jaumedrudis.com
Tanca diumenge nit i dilluns
Horari: de 13.00 a 17.00 i de
20.30 a 23.00 h
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Entrevista
Mònica Boquera Castellví
Regidora de Promoció Econòmica de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

‘L’emprenedoria és clau per al nostre futur’
R. PALOMARES / VANDELLÒS
En temps de crisi, a VandellòsHospitalet és moment de planificar, analitzar idees i transformar-les en projectes, que es duran a
terme en un període de dos anys.
Mònica Boquera parla de la posada en marxa del Pla Estratègic, el
POUM i de la gran aposta local
per la formació, el recolzament a
les empreses i l’emprenedoria,
temes clau per al desenvolupament futur del territori.

- Davant la pujada important d’atur a la província, quines iniciatives s’estan portant a terme per
reactivar l’economia local?
A nivell local estem tirant endavant dos tipus d’iniciatives. Per
una banda, hem donat un
impuls a l’obra pública i inversions municipals. En aquest
sentit, fomentem les licitacions
per a empreses locals, ja sigui
directament o subcontractades
per una empresa que tingui la
classificació per fer obra públi-

ca. Per altra banda, hem creat
una sèrie de línies d’ajut des
del mateix ajuntament per fomentar l’activitat econòmica.
Dintre d’aquestes línies donem
ajuts a la creació neta d’ocupació per a empreses que siguin
del municipi; fins a 1.200 euros
per contracte, amb un màxim
de 3.600 euros per empresa. I
des del servei d’assessorament
empresarial es dóna tot un
acompanyament a emprenedors, perquè vegin l’autoocu-

pació com una sortida a l’atur i
els ajudem a crear la seva pròpia empresa. L’emprenedoria
és clau per al nostre futur.
- De quina manera està vivint la
crisi el teixit empresarial local?
Afortunadament, no han hagut
de tancar gaires empreses. El
teixit empresarial està format
en gran mesura per petites i
microempreses que estan aguantant la situació. Moltes són
empreses de serveis, un sector
bastant afectat per la crisi, jun-

tament amb la construcció.
Abans treballaven amb la indústria, però ara treballen més a
nivell privat. Per la nostra part,
intentem donar suport per tal
que aquestes empreses continuïn mantenint els llocs de treball. I de cara al futur, el que
pretenem és treballar l’agrupament exogen, intentant atraure
noves empreses al municipi,
perquè evidentment l’emprenedoria dóna el que dóna.
- No podem negar que la Central
Nuclear té un pes important a la
zona. Com és la situació després
del desmantellament de Vandellòs I?
Vandellòs I és una nuclear ja
desmantellada, però l’empresa
continua tenint allà personal,
perquè és una instal·lació que
està latent. També hi ha un
centre tecnològic que ensenya
a tothom com es porta a terme
el desmantellament. Quant a
Vandellòs II, és una indústria
difícil de deslocalitzar, i és cert
que té un impacte important
en el municipi. Genera molts
llocs de treball, però a nivell de
promoció econòmica local, la
nostra feina se centra molt en
les mitjanes, petites i, sobretot,
les microempreses.
- Aquest 2010 havia de començar la fase de comercialització
del Polígon Tàpies II, promogut
per l’Incasol. Com està aquest
tema?
Estem desitjant que en un
moment o altra posin en venda
la comercialització d’aquest polígon. Sabem que en aquest
context econòmic no hi ha
demandes contínues de sòl
industrial, però des de l’ajuntament demanem que s’acceleri
el procés. Tenim alguna empresa local que vol ampliar i
que està interessada a quedarse en el municipi, però al lloc
on es troba li és impossible créixer i demana nous equipaments.
- Des de l’Idetsa, esteu fent una
aposta important en matèria de
formació. Quins són els principals projectes?
Nosaltres pensem que avui en
dia és més important que mai
continuar formant-se i actualitzar coneixements. Per aquest
motiu, des de l’àrea de promoció i a través d’Idetsa (Iniciatives pel Desenvolupament Empresarial Les Tàpies S.A) apostem fermament per tirar endavant un ventall de cursos de formació continuada a la gent del
municipi i del voltant. Fem des
de cursos tradicionals d’ofimàtica, fins a temes molt centrats
en empreses petites, focalitzats
en com millorar la relació amb
el client i la comunicació dintre
de les empreses. En definitiva,
promoure una mica el coneixement del client perquè això
permet alhora vendre més i
encertar amb el que el client
necessita.

2010

Abril

33

ESPECIAL VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT

Entrevista
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El Viver tecnològic celebra el seu primer any en actiu.

Pla
Estratègic
Des de la MIDIT (Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori),
integrada per Vandellòs, Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip, estan treballant des de fa
un any en el Pla Estratègic dels
municipis, per al desenvolupament futur del territori. Mònica
Boquera explica que «s’està
fent de forma participativa,
obert al veïnat i a les entitats
dels diferents municipis».
Primerament, es va dur a
terme una fase de diagnòstic,
que va finalitzar amb un DAFO
de cada municipi i de la mancomunitat en si. A partir d’aquí,
s’han creat quatre taules: d’energia, turisme, agroindústria i
una quarta, més transversal,
que intenta analitzar com és i
com hauria de ser la relació entre l’administració i la iniciativa
privada, per tal de tirar endavant
iniciatives conjuntament. Ara es
troben en la fase de les idees,
però com argumenta Boquera
«hem de transformar-les en projectes d’aquí un o dos anys».

- En quin moment es troba el
Viver d’empreses i quina és la
valoració del primer any del
Viver Tecnològic?
El primer viver ha funcionat i
està funcionant. Ara estem en
fase de reforma, perquè volem
destinar dos espais a taller d’aules de formació. Aules homologades per fer cursos de formació ocupacional i l’escola d’adults. Una de les apostes fermes és la formació i fer sorgir
el talent al municipi.
Pel que fa al Viver tecnològic,
quan vam començar la promoció, ara tot just fa un any, ens
vam trobar amb la crisi, i és
complicat implicar noves inversions o noves empreses. En
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aquest moment, hi tenim cinc
empreses i considerem que,
per la situació econòmica actual, és una xifra prou positiva.
- Quines repercussions ha tingut
al municipi la seva connexió
amb el corredor del mediterrani?
El municipi queda com un
municipi de pas, per tant,
industrialment és complicat.
Per això justament estem tirant
endavant el Pla Estratègic de
Promoció Econòmica, per
situar una mica el nostre futur.
Hem de conèixer com queda el
nostre municipi i cap a on
volem tirar, quin tipus d’empreses hem d’aconseguir, i
intentar captar-les cap al municipi, són les alternatives que
tenim, tenint en compte aquesta realitat futura, però imminent, que s’està dibuixant en el
territori.
- Aquesta legislatura es caracteritza pel desenvolupant d’eines
de planificació per definir el futur
del municipi. Com s’està elaborant el POUM i quin paper té la
ciutadania?
El POUM defineix les línies de
creixement i estructuració del
municipi. Volem garantir un
desenvolupament sostenible,
tenint en compte la utilització
del sòl, les necessitats socials i
econòmiques, la cohesió social
i territorial, i la protecció del
medi ambient i el patrimoni
cultural. Des de la seva concep-

‘Volem que vegin
l’autoocupació
com una possible
sortida a l’atur’
ció, el nou POUM ha tingut en
compte la participació ciutadana amb sessions presencials i
potenciant l'ús de la web com a
canal d'informació i a la vegada
eina per transmetre opinions i
suggeriments.

és llicenciada en Dret i
màster en Polítiques
Públiques i Socials, i també
en Direcció i Gestió
d'Administracions Locals.
Va començar a treballar a
l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet des del vessant
tècnic, en actuacions de
promoció econòmica del
municipi. Posteriorment, va
incorporar-se a la MIDIT i
des del 2007 és Regidora
de Règim Intern i Recursos
Humans, Seguretat
Ciutadana, i Promoció
Econòmica. A més, és 2a
tinent d’alcalde i actualment és delegada de
Tarragona i Terres de l’Ebre
d’ACCIÓ, un organisme
autònom de la Generalitat.

- El turisme és un dels sectors
més importants del territori.
Quines són les potencialitats de
la zona i com es presenta el
futur?
Dintre de la MIDIT, des de fa
un any, estem treballant en el
Pla Estratègic dels municipis, i
el turisme és justament una de
les taules de debat en què
estem treballant. Som conscients que el nostre municipi és

‘Demanem que
s’acceleri el procés
de comercialització
de Les Tàpies II’
molt potent en temes de sol i
platja, però creiem que cal
explorar tot el que és turisme
d’interior i oferir ofertes alternatives a la gent que ve atreta
pel sol i platja, perquè pugui
fer altres activitats de cara a la
muntanya. I l’ideal seria que en
un futur, s’acabés convertint en
un focus d’atracció turística.
- Quina és l’aposta de l’administració local per potenciar la innovació tecnològica?
Des de l’àrea de promoció econòmica volem fer veure a l’empresa que cada cop s’ha de ser
més competitiu, per molt que
siguem un ajuntament petit i
que la majoria d’empreses que
tinguem siguin mitjanes, petites i microempreses. Considerem que hi ha un sector clau
per aconseguir aquesta competitivitat, i aquest és el de les
TIC. En aquest sentit, volem
que les empreses comencin a
reflexionar sobre les innovacions, sobretot en processos.
Hem posat en marxa un ajut
per implementació de noves
tecnologies, que pot arribar al
trenta per cent de la inversió,
amb un màxim de 1.500 euros
per empresa. Q
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22

EMPRESES

D'ALLOTJAMENT
DE LA ZONA
APOSTEN PER LES

TIC
Més de vint empreses
turístiques i d'allotjament
de l'Hospitalet de l'Infant,
Tivissa i Pratdip participen
en el «Projecte d'implantació d'eines per a la gestió
del coneixement en el sector turístic».
Una iniciativa que va
posar en marxa la MIDIT i
que es troba dintre de les
línies d'actuació del projecte IDEMO (Innovar en la
Diversificació econòmica
Mancomunada per l'Ocupació), en què estan treballant des de fa un temps. De
les 22 empreses que hi participen, 15 són de l'Hospitalet de l'Infant, 4 de
Tivissa i 3 de Pratdip.
Consisteix en el desenvolupament d'una eina informàtica en un entorn web
que permetrà als hotels,
apartaments, cases rurals i
càmpings obtenir informació de la situació del sector
turístic dins del territori: els
nivells de satisfacció i els
perfils dels clients, els
nivells d'ocupació, etc.
El coneixement de les
noves eines i de les dades
objectives extretes a partir
d’aquesta eina els serà molt
útil per prendre decisions
de futur.

La ciutadania participa
en el futur del municipi
Vandellòs i l’Hospitalet inicien el procés de participació ciutadana del POUM
L'elaboració d'aquest POUM
té com a objectiu garantir el
desenvolupament sostenible
de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant, a partir d'un model
que tingui en compte la utilització del sòl atenent a la seva
naturalesa de recurs natural no
renovable. Per tant, la protecció del medi ambient és una
prioritat, així com la cura del
patrimoni cultural.

R.P./ VANDELLÒS

L’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant dóna veu
als veïns perquè puguin donar
la seva opinió respecte a com
ha de ser el futur del municipi,
en relació al nou Pla d’Ordenació Urbanístiica Municipal
(POUM). Per a dur a terme aquest procés de participació
ciutadana, ha creat un Conselll
Urbanístic per al Desenvolupament Local, una Comissió de
Seguiment i un Fòrum de participació ciutadana.

El Consell Urbanístic per al
Desenvolupament Local estarà
integrat per membres del consistori i per la secretària de la
corporació. La Comissió de
Seguiment estarà constituïda
per representants del teixit
associatiu municipal; entitats
socials, associacions de comerciants i empresaris, grups ecologistes i de defensa de la natura, associacions de dones,
joves, gent gran i veïns interessats en el projecte.
Pel que fa al Fòrum de
Participació Ciutadana, es tracta d'un escenari de participació
i d'informació obert a tot el
conjunt de la ciutadania i que
s'anirà convocant de manera
periòdica al llarg del procés.

Primera sessió del Fòrum de Participació Ciutadana del POUM.

Aquest últim ja ha començat
a treballar en el marc de les
tres sessions programades per
al mes de març i abril, per tal
de desenvolupar la seva opinió
respecte a com ha de ser el
futur del municipi.
La primera sessió ha estat
dedicada als aspectes més rellevants de la diagnosi territorial
socioeconòmica que s'han detectat durant els treballs de la
fase que avançarà el POUM.
Pel que fa a la segona, s'han
exposat els aspectes que tenen
a veure amb el medi ambient i
la mobilitat.
I el proper 9 d'abril, tindrà

CEDIDA

lloc la darrera sessió de la fase
d'avanç, que analitzarà la situació urbanística del municipi,
del sòl urbà i l'urbanitzable.
En aquesta línia, també s'ha
posat en marxa una pàgina
web, a la qual es pot accedir a
través del web municipal, per
donar a conèixer tota la informació necessària sobre el futur
nou POUM.
Adaptant-se a les oportunitats que ofereixen les noves
tecnologies, recullen l'opinió
ciutadana a través d'internet,
on es pot realitzar una enquesta online, o bé manifestar-la a
través del correu electrònic.

Unió i projectes de futur
Per altra banda, el que
l'Ajuntament pretén amb aquest peculiar procés és tenir
en compte les necessitats socials i econòmiques del municipi, a més de la cohesió social
i territorial, en una mancomunitat que recordem, engloba
quatre municipis: Vandellòs,
l’Hospitalet de l'Infant, Tivissa
i Pratdip.
L'alcalde de Vandellòs i
l'Hospitalet, Josep Castellnou,
ha dit que «com a ajuntament
tenim l'obligació de tenir cura
del municipi perquè creixi
d'una manera ordenada».
El nou POUM, afirma
Castellnou, «definirà el futur
dels nostres pobles per als propers anys» i el debat sobre
aquest procés, afirma, «ha de
ser obert, transparent i entenedor de cara a la ciutadania». Q

Comencen les obres de la Biblioteca
pública i el Teatre-Auditori
REDACCIÓ/ L’HOSPITALET DE L’INFANT

Ja està en marxa la construcció de la Biblioteca pública i el
Teatre-Auditori de l’Hospitalet
de l’Infant. Una obra que té un
pressupost de sis milions d’euros i que posa fi a un procés
llarg que dóna resposta a les
necessitats del municipi. El
nou edifici tindrà una superfície de 2.544 metres quadrats i
comptarà amb una sala polivalent i un arxiu d’imatges.
Aquest passat mes de març es
va col·locar la primera pedra,
un acte al qual va assistir el
conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
Josep Castellnou, i la regidora

de cultura, Maite Boquera.
L’edifici es construirà en un
solar municipal de 3.600 metres quadrats, situat al nucli
urbà de l’Hospitalet, concretament entre la carretera C-44 i
el carrer Ramon Berenguer IV.
A més de la biblioteca i el teatre-auditori, l’edifici acollirà
una sala polivalent d’usos culturals i un arxiu d’imatges.
L’alcalde, Josep Castellnou,
va referir-se a l’emplaçament
del nou edifici dient que «té
vocació de generar una nova
centralitat al poble». Hi ha previst des de l’Ajuntament un
creixement del nucli urbà i
una transformació de les infraestructures existents a l’entorn
del traçat ferroviari i de la
carretera nacional 340. Aques-

tes infraestructures, assegura,
«es convertiran en uns nous
eixos vertebradors de l’Hospitalet de l’Infant».
La planta s’organitza en
forma d’L i consta d’una superfície total construïda d’uns
2.544 metres quadrats, formada per dos grans blocs: la
biblioteca, amb 1.133 metres
quadrats i el teatre-auditori,
amb 1.015.
Pel que fa a la biblioteca,
estarà distribuïda en dos nivells: en el primer hi haurà els
serveis d’atenció al públic; i en
el segon, l’àrea d’accés restringit i d’ús extern.
El teatre-auditori, per altra
banda, tindrà un aforament de
314 persones. Els metres quadrats restants es destinaran a

Imatge virtual de l’exterior de l’edifici.

espais compartits, i la torredipòsit existent, obra de l’arquitecte Bonet Castellana, es
conservarà i es potenciarà.
L’obra, que té un pressupost
de sis milions d’euros, va ser
adjudicada a l’empresa Copisa
Constructora Pirenaica. La
redacció del projecte és a

CEDIDA

càrrec dels arquitectes Joan
Jorba i Marc Carrasco.
La Generalitat té previst
aportar 500.000 euros al nou
equipament, en relació al Pla
d’Equipaments Bibliotecaris
2008-2010, a més dels 19.500
euros que ja havia destinat per
a la redacció del projecte. Q
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MÉS CRÍTICS AMB LA
SEVA INCLUSIÓ AL

Les Cambres de Comerç creuen
que la crisi ja ha tocat fons
L’informe presentat descriu el futur econòmic de la demarcació

MAPA EÒLIC
Les Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) de l'energia eòlica aprovades pel
Govern han generat opinions
diverses entre els ajuntaments
afectats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Mentre que alguns alcaldes
s'hi mostren clarament a
favor, d'altres han expressat la
seva oposició frontal. Tot i la
diversitat d'opinions, la majoria d'ajuntaments han coincidit a criticar que el Govern no
els ha donat informació sobre
la inclusió a les ZDP i en el fet
de voler decidir quines instal·lacions volen als termes
municipals. Els pobles de la
Conca de Barberà i la Ribera
d'Ebre són els que valoren
més positivament la inclusió al
mapa eòlic, mentre que els
del Priorat i el Baix Camp són
els més crítics.

REDACCIÓ / REUS

Les Cambres de Comerç de Tortosa,
Reus, Tarragona i Valls, i la Universitat
Rovira i Virgili han presentat l’informe de
conjuntura econòmica corresponent al
quart trimestre de 2009 i les perspectives
per al 2010.
L’informe també inclou un apartat especial que porta per títol «Les àrees logístiques: present i futur del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre».
Les dades revelen un panorama negatiu
per a les comarques de Tarragona: l’ocupació ha disminuït un 10,2 per cent durant el
2009; les persones aturades han augmentat
de 59.000 a final de 2008 fins a 71.300 el
desembre de 2009; la crisi ha portat més terciarització, sector que concentra el 64 per
cent de l’ocupació; també s’ha produït un
alentiment del comerç exterior, especialment de les importacions, i la confiança dels
empresaris encara continua en nivells molts
baixos, cosa que mostra la seva preocupació

per la feblesa de la demanda i per les restriccions als crèdits. Els responsables de
l’informe consideren que les perspectives
econòmiques per al 2010 són difícils de vaticinar, tot i la idea que la situació està tocant
fons és general.
En aquest sentit, probablement el segon
semestre es produeixi un gir en la tendència
d’indicadors tan negatius, però sense que
aquesta tingui una reactivació notable. Els
analistes econòmics preveuen una recuperació econòmica complexa amb els elevats
riscos i amb velocitats diferents en funció
dels sectors.
Pel que fa a les àrees logístiques, es plantegen nous reptes per encarar el futur, com
ara que és necessària la complicitat entre la
iniciativa privada i pública; les noves plataformes logístiques han d’incorporar activitats de recerca i innovacions; caldrà potenciar el desplegament dels serveis complementaris de tipus terciari i minimitzar la
pressió territorial i sota conceptes de sostenibilitat. Q

5

EL PLADETUR

GENERA UNA

3,7
MILIONS AL CAMP
DE TARRAGONA

INVERSIÓ DE

El Pla de Desenvolupament
Turístic (Pladetur) de la Generalitat de Catalunya va repartir
durant el 2009 un total de
692.392,44 euros en subvencions per a la creació i millora
d'equipaments turístics al
Camp de Tarragona. Es van
poder atendre 82 sol·licituds
que finalment han generat
una inversió real de més de 3,7
milions. El director territorial
d'Innovació, Universitat i Empresa al Camp de Tarragona,
Àngel Xifré, ha destacat l'alt
nivell d'inversió que s'ha detectat en els municipis de l'interior, una tendència que ajuda
a equilibrar i complementar el
turisme de platja i sol de la
Costa Daurada i que genera
diversitat econòmica en poblacions dedicades majoritàriament a l'agricultura.
Q

Q

CAMP I EBRE
TANQUEN EL 2009
AMB 10.000
5

ACCIDENTS LABORALS
El Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre van registrar
durant l'any passat un total de
10.575 accidents laborals, dels
quals 78 van ser greus i 13
mortals un mort menys que a
l'any 2008.
El Departament de Treball
ha presentat el balanç de
sinistralitat laboral a les

comarques tarragonines, que
s'ha reduït per sobre de la mitjana catalana.
Partint del nombre d'accidents per cada 100.000 persones treballadores, l'índex de
sinistralitat laboral a Tarragona s’ha reduït en un 23
per cent aquest 2009 en comparació al ejercicio 2008,
tenint en compte que, en el
conjunt del país, la reduccó
ha quedat en el 18 per cent.
A més, l'índex d'accidents
greus s'ha reduït un 25 per
cent. Comparant una dècada
enrere, hi ha hagut la meitat
d'accidents.
Q

5 IMPULSEN
UNA

FEDERACIÓ

D’HOSTALERIA I

TURISME DE LES
TERRES DE L’EBRE
Empresaris del sector de
l'hostaleria i la restauració de
les quatre comarques ebrenques han constituït la Federació d'Hostaleria i Turisme
de les Terres de l'Ebre per
apropar i eixamplar el radi
d'acció de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la

Observatori del Baix Penedès
El Baix Penedès ha experimentat un fort creixement demogràfic
REDACCIÓ / EL VENDRELL

La Confederació Empresarial
de la Província de Tarragona
(CEPTA) i l’Ajuntament del
Vendrell han presentat les
dades de l’Observatori dedicades al Baix Penedès. L’estudi vol
mostrar les possibilitats del Baix
Penedès, un territori en el qual
la seva població ha crescut considerablement en els darrers
vints anys. Entre algunes de les
propostes incloses al conveni, es
parla de localitzar un nombre
creixent de dependències de la
Diputació de Tarragona al Baix
Penedès per disposar d’una
administració local de segon
nivell amb capacitat de proveir
un servei de qualitat als municipis de l’àrea septentrional de la

Cepta proposa nous vivers i centres de negocis a la zona.

demarcació. També es contempla una efectiva descentralització de la Universitat Rovira i
Virgili, localitzant escoles universitàries i facultats al Vendrell.
Quant a mobilitat, es proposa
que s’impulsi definitivament la

X.J.

xarxa de rodalies per assegurar
la comunicació fluida entre el
Camp de Tarragona i el Baix
Penedès i que la primera línia
que entri en funcionament,
sigui la que uneixi Reus amb
Tarragona i Sant Vicenç de

província de Tarragona al
territori.
Segons el president de la
nova institució, el restaurador Lluís Garcia, la federació
no neix amb la voluntat d'independitzar els empresaris
ebrencs del sector de l'entitat
tarragonina, a la qual continuaran pertanyent, sinó per
crear un interlocutor territorial més directe amb l'Administració i apropar la gestió
als associats, a més d'ampliar
el radi d'acció de l'entitat a
totes les associacions turístiques ubicades a les Terres de
l'Ebre.
Q

Calders. També es demana
línies d’autobusos directes
entre el Vendrell i Calafell amb
Reus i Tarragona, que emprin
l’AP-7 i sense parades comercials.
Pel que fa a la xarxa bàsica de
carreteres, es proposa el desdoblament de la carretera C-51
entre Valls i el Vendrell per disposar d’una connexió eficient i
pel que fa a la comunicació interior, la conversió de la N-340 en
autovia.
Per donar suport a l’activitat
empresarial, s’aposta per la consolidació de vivers i centres de
negocis al Camp de Tarragona,
amb eines de suport a l’emprenedoria.
L’estudi també preveu la cooperació entre municipis en
qüestions relatives a la prestació
de serveis socials, gestió de residus, gestió de l’aigua, esports, la
promoció turística i imatge
entre altres. Q

5 LES CAIXES DE

CATALUNYA,
TARRAGONA I
MANRESA SIGNEN
L'ACORD DE FUSIÓ
Les direccions de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa
Manresa i els representants dels
treballadors d'aquestes entitats
han signat l'acord laboral per a la
integració de les tres caixes. Les
direccions consideren que aquesta signatura suposa «un pas
decisiu» en el procés d'integració
per a la creació de la nova caixa.
L'acord ha estat ratificat pel 100
per cent de la representació legal
dels treballadors de les tres entitats que es fusionen. L'acord signat desplega el principi d'acord
del novembre passat a la mesa laboral i que suposa el manteniment de l'ocupació, la voluntarietat de les baixes i de les prejubilacions.
Q

5 DESCENS DEL 43
PER CENT DE
VIATGERS A
L’AEROPORT DE

REUS

L'aeroport de Reus ha detectat una important caiguda de
passatgers del 43 per cent el passat mes de febrer, amb 30.035
passatgers. El descens és una
mica inferior, d'un 41 per cent,
si es comparen les dades de l'any
passat amb les dels dos primers
mesos de l'any, quan van passar
per l'aeroport del Baix Camp
61.103 usuaris. Aquest aeroport
va realitzar 1.531 aterratges i enlairaments.
Q
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L’ACEVOP

DENUNCIA
L’INCOMPLIMENT DE
LA LLEI DE PENSIONS
L’Associació Catalana en
Defensa de Vídues, Vidus,
Orfes i Pensionistes (Acevop)
ha denunciat l’incompliment
per part del Govern central de
l’aplicació de la nova llei de
pensions aprovada al juny del
2008 on es va acordar incrementar la base reguladora de
les pensions de viduïtat del 52
per cent actual al 70 per cent.
La presidenta de l’Associació,
Maria Josep Loos, ha manifestat
que «no s’entén com una llei
aprovada pel Congrés sense cap
vot en contra encara no s’aplica
a un col·lectiu, en què el 80 per
cent de les vídues freguen el
llindar de la pobresa». A títol
d’exemple, Los ha explicat que
aquest diferencial del 18 per
cent suposaria per a una pensió
mínima de 480 euros uns 75
euros al mes o 900 euros per
any. Des de l’Associació també
s’ha volgut recordar les diferents remuneracions que les
vídues reben segons la comunitat autònoma a què perta-nyen
i que el 80 per cent de les pensions de viduïtat actuals són de
421 euros de mitjana.
L’Acevop s’ha manifestat, a
més, en contra de l’increment
de l’IVA, perquè afectarà els
productes de primera necessitat. La presidenta ha afegit que
«aquestes mesures posen en
dubte l’Estat de la democràcia i
del benestar».
Q

UNA FUNDACIÓN
PARA DIRECTIVOS Y
EJECUTIVOS
5

La Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos,
(Cede) está integrada por 42
asociaciones que representan
a más de 86.000 profesionales.
En un contexto complicado,
CEDE ha creado la Fundación
Cede para aportar conocimiento para que los directivos
españoles dispongan de las
mejores herramientas para
desarrollar su importante función social.
El presidente de la
Fundación Cede, Isidro Fainé,
destaca que «en un momento
como el actual, es importante
involucrar a todos aquellos
que desde su función directiva
trabajan para una pronta recuperación de la economía española, y esta fundación constituye un buen ejemplo de esa
firme voluntad de servicio a la
sociedad».
El primer acto de la
Fundación ha servido para
constituir el patronato de la
entidad, compuesto por 22
patronos entre los que se
encuentran destacados representantes de la vida económica y empresarial española,
como César Alierta, presidente de Telefónica; Francisco
Belil, Consejero delegado de
Siemens; Salvador Alemany,
Presidente
de
Abertis;
Antonio Brufau, Presidente de
Repsol; Pablo Isla, Consejero
delegado de Inditex, entre
otros.
Q

5 INAUGURAT EL

5

CURS D’ENGINYERIA

CICLE DE JORNADES

DE MANTENIMENT

‘BON DIA,
TARRAGONA’

EN PLANTA
QUÍMICA
El Delegat del govern al
Camp de Tarragona, Xavier
Sabaté, va inaugurar el 16 de
març el curs d’enginyeria de
manteniment en planta química que organitza el Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, demarcació Tarragona.
Una trentena d’enginyers
van participar en la sessió
inaugural a la qual també
han assistit els màxims responsables de les patronals
químiques espanyola i tarragonina Feique, AEQT i
l’Associació Espanyola de
Manteniment.
En el seu parlament, el
delegat del Govern ha lloat
els enginyers que participen
en el curs i ha afirmat que
«la formació és imprescindible i ha de ser permanent al
llarg de tota la vida laboral
per ser més competents en
les nostres respectives professions».
A la vegada la institució, va
aplaudir la implicació de les
patronals químiques i va
remarcar que «la indústria
química
del Camp
de
Tarragona necessita bons
professionals per mantenir
un alt nivell competitiu,
especialment en temps de
crisi».
Q

El grup Sagessa demostra la seva
generació de riquesa al territori
El grup aporta el 4% del PIB de la província de Tarragona
LAIA TOST / REUS

«L'objectiu era demostrar
que el sector salut i els centres
sanitaris no són només generadors de costos, sinó també
d’activitat i creixement econòmic». Així ho explicava Maria
Llop, una de les responsables
de l’estudi encarregat a la
Universitat Rovira i Virgili pel
Grup Sagessa, per avaluar el
període 2004-2008.
Llop exposa que el model
utilitzat per realitzar l’estudi és
l’anomenat Input/output,
que permet captar la interrelació que hi ha entre els diferents sectors productius. En
aquest cas, doncs, es va captar
com Sagessa s’interrelaciona
amb la resta d’activitats econòmiques i com a través de la
seva activitat acaba afectant la
resta d’activitats econòmiques.

Els resultats de l’estudi, explica Llop, conclouen que
l’activitat de Sagessa «és significativa», des del punt de vista
econòmic. En concret, segons
l’estudi, l’aportació de l’empresa al PIB anual de la província de Tarragona es mou al
voltant del 4 per cent.
La renda productiva generada per la presència de Sagessa
al territori durant els últims
cinc anys es quantifica en
2.770 milions d’euros, una
xifra que, durant tot el període, va mantenir una evolució
creixent, des dels 437 milions
d’euros el 2004, als 712
milions d’euros, el 2008, quasi
un 60 per cent superior. Així
mateix, l’estudi assenyala que
la presència del grup al territori genera un impacte de 4,96
vegades la demanda inicial.
«Per cada euro de despesa

ocasionada pel grup en el
territori, es generen cinc euros
de nova producció», exposa
Llop.
Respecte als efectes sobre
l’ocupació, l’estudi assenyala
que Sagessa va crear un total
de 31.811 nous llocs de treball
durant el període estudiat.
Quant a la plantilla de Sagessa,
Llop ressalta que es tracta
d’una plantilla «amb un nivell
de formació d’estudis mitjà o
superior, i que està molt arrelada al territori». «La plantilla
de Sagessa viu a prop d’on treballa i això és molt important,
perquè significa que l’impacte
econòmic no s’escapa».
El Grup Sagessa representa
el 13 per cent dels afiliats a la
Seguretat Social de la província de Tarragona, dins de la
partida de sanitat i serveis
socials. Q

NOVA EDICIÓ DEL

La Cambra de Comerç de
Tarragona ha dut a terme una
nova edició del cicle de jornades Bon dia, Tarragona, organitzada per la Corporació i la
DO Tarragona, que han sumat esforços per organitzar un
tast de vins que ha comptat
amb prescriptors de luxe com
ara el baríton Àngel Òdena o
el campió del món de trial
Albert Cabestany.
A ambdós se’ls va demanar

que exerceixin d’ambaixadors
dels nostres vins i, als tres restauradors convidats (Forquilles
d’Or al primer Tarragona
Dtapes), que promoguin els
productes de DO Tarragona.
L’objectiu ha estat promoure i difondre els vins d’aquesta
DO.
Així, es van tastar caldos com
el Puig Rodó blanc sec xarel·lo
d’Agrícola i Cooperativa Agrària de Bràfim; Adernats Blanc,
fermentat en barrica de la
Vinícola de Nulles; l’Ipsis Rosat
Llàgrima de Vins Padró, de
Bràfim; Mas Vicenç, del Celler
de Mas Vicenç de Cabra del
Camp i Pórpores, de De Muller SA, de Reus.
Q

Mas Carandell ha participat en la fira amb Procamp.

X.J.

‘Procamp’ a la IX
fira d’empreses
L’empresa simulada ja ha fet 15 anys
REDACCIÓ / REUS

Mas Carandell ha estat present a la 9a Fira Internacional
d’Empreses Simulades que
ha tingut lloc a Barcelona els
dies 17, 18 i 19 de març.
L’empresa simulada Procamp, del programa formatiu
Sefed (Simulació d’Empreses
amb finalitats educatives) de
Mas Carandell, fa 15 anys que
funciona i està dedicada a l’elaboració i distribució de productes del camp.
A la fira va estar representada per l’alumnat de Sefed
que, sota el rol d’agent
comercial de l’empresa simulada, es va encarregar de
donar a conèixer els productes al mercat internacional,
posant especial èmfasi en l’oli
d’oliva verge amb DO
Siurana. En aquests certàmens, l’alumnat mostra les
seves habilitats comercials,
entrant en contacte directe
amb la clientela i posant en
pràctica la negociació de
compra - venda, les ofertes i
les promocions de productes.

La participació d’empreses
simulades en fires internacionals reforça l’aprenentatge
dins el programa Sefed, a
nivell de coneixements de
comerç internacional, d’anglès i de la formació pràctica
del curs.
En quinze anys d’existència, Procamp ha participat en
nou fires multisectorials
d’empreses simulades enviant
alumnes a Alemanya, França,
Itàlia, Suïssa, Txèquia i Àustria, i en vuit fires internacionals a Catalunya. Concretament, l’any 2003, Reus va
acollir la V Fira Internacional
d’Empreses Simulades, que,
en aquella edició, sortia per
primer cop de Barcelona, ja
que des de 1996 s’havien
organitzat a la capital catalana.
L’increment de participants i empreses expositores
des dels inicis ha estat considerable, començant amb 25
empreses simulades l’any
1996 fins a les més de 80 en la
darrera edició del 2008, i amb
més de 5.000 visitants. Q
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HOSTALERIA

D.O. Calatayud

Hotel Naudí

Un vi amb tons afruitats,
gormand i envolvent

L’encant d’una
masia pairal

Bodegas San Alejandro produeix 4,6 milions de quilos de raïm

Un petit hotel-casa rural de quatre
estrelles vora les Cases d’Alcanar

Sumpta Mateos
Enòloga

La DO Calatayud es troba ubicada
a l'angle sud-occidental de la província de Saragossa, dins de la
a
regió natural del riu Ebre, on conflueix una important xarxa fluvial,
afluent directe de l'Ebre. Ocupa
una superfície total de 5.621 hectàrees dedicades al conreu de la
vinya, que comprèn un tota
al de 46
municipis arreu de la DO, que va
ser reconeguda com a tal l’any
1989.

La DO Calatayud actua en
base a una sèrie de condicionants invariables, com l'alçada
sobre el nivell del mar, que se
situa entre 550 i 1.100 metres,
i sòls molt diversos, que van
des de les pissarres, fins a les
argiles, les roques calcàries i
les margues. Aquests factors li
aporten un terroir excepcional i imprimeixen personalitat
i diferenciació als vins elaborats dins d'aquesta zona.
El Celler
Bodegas San Alejandro és
un celler cooperatiu fundat el
1962, que està format en l'actualitat per 350 socis i que
compta amb 1.100 hectàrees
de vinya, amb una producció
total mitjana de 4.600.000 quilos de raïm, i que s'ubica a
Miedes, a 88 quilòmetres de
Saragossa, dins de la vall coneguda amb el nom de Perejiles,
a 758 metres d'alçada, i amb
una població de 530 habitants.
És una població que fou pertanyent a la comunitat de
Calatayud després de la
Reconquesta d'Alfons I el
1220, fins al 1834, any en què
va formar el seu propi Ajuntament. A començaments
del segle XVII, s’hi va construir el Convent de les Reverendas Concepcionistas Franciscanas, d'estil mudèjar, on es
troben les restes de San
Alejandro, del qual pren el
nom el celler, i en honor del
qual se celebren les principals
festes del poble, del 12 al 16
de maig.
Finalment, el 1962 neix el
celler cooperatiu, amb el logo
inspirat en el reliquiari venerat per la confraria més antiga
del poble, que manté el seu
altar a l'església de San Blas.

La vinya s’estén arreu de les localitats de la vall de Perejiles i Atea.

Les vinyes, el sòl i el clima

Les 1.100 ha de vinya s'estenen arreu de les localitats que
conformen la vall de Perejiles
i Atea, en alçades que comprenen entre 750 i 1.100 m, cosa
que condiciona un conreu
amb un índex de plagues molt
baix, sent possible realitzar
una viticultura molt respectuosa amb el medi.
El rigor climàtic de la regió,
unit a un baix índex de pluges
i les marcades diferències de
temperatura entre la nit i el
dia determinen l’obtenció de
rendiments baixos amb qualitats molt altes. La maduració
del raïm és molt lenta, allunyada de la forta calor, fet que
permet la verema durant el

CEDIDA

mes d'octubre sense excés de
sucres, amb una acidesa molt
equilibrada.
Durant els darrers anys la
Cooperativa ha experimentat
grans canvis i ha assolit un
nivell molt alt de qualitat i el
reconeixement dels tastadors
més reconeguts d’arreu del
món. L'èxit ha estat possible
gràcies a la cerca de nous coupatges, nous estils i tècniques
d'elaboració, apostant per la
qualitat i diferenciació del
producte, invertint en instal·lacions, mitjans tècnics i professionals de renom.
Actualment, compta amb
les més reconegudes normes
de qualitat en seguretat alimentària: BRC, IFS i ISO
22000. Q

Baltasar Gracián Blanco de Hielo 2009
Procedent de les vinyes més elevades, elaborat amb la varietat Viura
(Macabeu), fermentat a temperatures baixes per tal d'estimular la formació de les aromes, i amb una
presència de sucres residuals aproximada de 25 g/l, que aporta un gust
dolç molt agradable.
El tast
- Aspecte visual: color groc molt
pàl·lid, amb tons daurats, net i transparent.
- Aspecte olfactiu: domina la presència dels tons afruitats, passant pels
fruits molt madurs com ara el plàtan
i el meló, els tropicals, com ara el
mango i un punt de cítrics, com la
taronja.
Aspecte gustatiu: entrada molt golosa. Els sucres hi són presents de
manera molt envolvent, sense arribar a donar sensació d'embafament,
gràcies a l'acidesa que refresca el
paladar, molt intens i aromàtic en
boca.

Aquesta masia pairal és a 4.000 metres de les Cases d’Alcanar.

F. LL. / ULLDECONA

Molt a prop de les Cases
d'Alcanar, encara que el
terme municipal correspon a
Ulldecona, descobrim un d'aquests llocs encantadors, ideal
per passar-hi un cap de setmana o més dies de vacances, en
plena natura, envoltat de
muntanyes, en total tranquil·litat i silenci, bon confort
i màxim relax.
Es tracta de l'hotel de quatre estrelles Cal Naudí, obert
l'any 2004, per iniciativa d'una
família restauradora barcelonina, que gestiona una cadena de restaurants i que
encapçala Antonio Carulla.
Per arribar-hi, han d'agafar
un camí asfaltat que surt a mà
dreta de la Carretera Nacional
340, un cop passada la cruïlla
de les Cases d'Alcanar, a
només uns 50 metres. Després, cal fer uns tres kilòmetres. D'aquest camí, envoltat
d'arbres fruiters, especialment
tarongers, arribem a la finca
«Revertera», situada en un
paratge singular, rodejat de
turons, però obrint una finestra al mar, a una altura de 140
metres.
Allí s'aixeca una antiga
masia pairal, que conserva tot
el seu estil arquitectònic d'abans, envoltat d’altres construccions adossades, que
constitueixen les diferents
instal·lacions d'aquesta casahotel rural amb totes les
comoditats de l'hostaleria del
nostre segle.
Inicialment aquest agradable i certament encantador
petit hotel compta només
amb 5 habitacions i 2 suites,
totes elles amplies i amb aire

CEDIDA

condicionat, minibar, televisió
via satèl·lit, bany complet amb
barnús, assecador de cabell,
tot de nova construcció.
Darrerament s'hi ha fet una
ampliació i actualment l'hotel
ofereix 9 habitacions i 2 suites. Disposa d’habitacions per
a fumadors. El preu de l'habitació doble està, segons temporada, en els 88 i els 126
euros/dia, sense iva.
L'establiment compta també amb piscina a l'aire lliure,
per a l'estiu i restaurant per
als seus clients, per sopar,
basat en una cuina casolana,
feta a partir de receptes tradicionals de la comarca. Cal destacar els esmorzars, a base de
pa amb tomàquet i una varietat de bons embotits de la Cerdanya, molt satisfactoris.
També disposa de wifi en els
salons de l'hotel i d'un billar.
El nom de l'establiment vol
ser un homenatge a l'avi de la
família propietària.
Des de l'hotel es poden fer
moltes excursions interessants
pels voltants, per les muntanyes o pel Delta de l'Ebre, i,
naturalment, sempre gaudint
de la bona gastronomia marinera de les Cases d'Alcanar,
que queda a menys de 4.000
metres. Q

HOTEL
Hotel Naudí
Afores. 43550 Ulldecona.
Tel. 669 30 33 63
639 12 98 86
Fax. 669 24 74 64
calnaudi@calnaudi.com
www.calnaudi.com
No tanca.
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FISCAL
Ferraz pone el acento en el hecho de que la Ley
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado ha avivado las discrepancias
entre el Gobierno y la oposición. Ferraz teme que una
subida de impuestos lo único que provocará es menos

consumo, menos creación de empleo y disminución
de la recaudación. Ante el desacople de la economía
española con el resto de economías desarrolladas,
Ferraz sugiere que la economía española esté dirigida
por auténticos profesionales de la materia.

Las nuevas medidas fiscales en
la actual coyuntura económica

L

a publicación en el
Boletín Oficial del Estado
de la Ley 26/2009, de 23
de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el
año 2010, no ha hecho más que
avivar las discrepancias entre
Gobierno y la oposición.
Si bien en su comparecencia
la vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de
Economía y Hacienda Elena
Salgado, afirmaba que estos
presupuestos están centrados
en "combatir los efectos de la
crisis sobre las empresas y los
ciudadanos" y sentar las bases
"para la recuperación económica y un nuevo modelo de crecimiento" estos no han sido acogidos con mucho optimismo en
el seno población y mucho
menos por los especialistas en
materia económica.
Las novedades más significativas que presentan estos presupuestos, como consecuencia de
la preocupación del ejecutivo
por el drástico descenso de
ingresos tributarios unido al
incremento del gasto público
producido como consecuencia
de la crisis, afectan a los tres
impuestos más importantes de
nuestro sistema tributario,
I.R.P.F., I.V.A. e Impuesto sobre

RETRIBUCIÓ

Pérez advierte que un complemento privado a la pensión se va
a convertir en esencial debido a que
el actual sistema sólo puede mantenerse si los ingresos y pagos
medios son iguales. Y, para un
futuro no muy lejano, se prevé que
estas dos magnitudes tomen trayectorias divergentes. Y más teniendo
en cuenta que el Gobierno no
parece estar dispuesto a abordar
temas como productividad o tasas
de actividad.

Sociedades. En el Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas se suprime la deducción
de los 400 euros, que afectará a
las rentas del trabajo y de actividades económicas que son las
que tenían este beneficio fiscal.
La previsión del Gobierno es
que se recuperen 5.700 millones de euros con esta medida.
Se modifica el tipo para la
base liquidable del ahorro que
pasará a gravarse los primeros
6.000 euros al 19 por ciento y
para el resto, al 21 por ciento.
Las previsiones de recaudación
son de 800 millones de euros.
El porcentaje de pagos a
cuenta sobre las ganancias
patrimoniales derivadas de las
transmisiones o reembolsos de
acciones participaciones de instituciones de inversión colectiva
será del 19 por ciento, así como
la retención procedente del
arrendamiento de inmuebles.
También se aprueba una
reducción del 20 por ciento del
rendimiento neto positivo por
actividades económicas aplicable a 2009, 2010 y 2011, siempre
que la cifra de negocios sea
inferior a 5 millones de euros,
la plantilla media no llegue a 25
empleados y lo más complejo
que la plantilla media no sea

inferior a la unidad y a la plantilla media de 2008.
Por lo que afecta al Impuesto
sobre Sociedades no se puede
aplaudir la rebaja de cinco puntos porcentuales de los tipos
aplicables a las empresas de
reducida dimensión, excesivamente vinculada a la creación
de empleo, lo que conlleva que
en la práctica muy pocas empresas se puedan acoger a la misma.
Los requisitos son que la cifra de

Desde una óptica
empresarial, no
parece que sean
las más propicias
contra la crisis
negocios sea inferior a 5 millones de euros, la plantilla media
no llegue a 25 trabajadores y se
produzca un mantenimiento de
plantilla con respecto a la de los
12 meses anteriores al inicio del
primer período impositivo que
comience a partir de 1 de enero
de 2009 y además que la plantilla de ese período no se inferior
a la unidad.
Parece poco probable que
dada la coyuntura económica

actual muchas empresas se puedan aprovechar de esta disposición adicional, lo cual parece
una medida lanzada por el ejecutivo consciente que no lo
supondrá una pérdida de recaudación considerable.
Pero la modificación más
sonada y que levantará más
ampollas, es la que tendrá más
repercusión en el consumo y no
es otra que la que ha supuesto
un incremento del Impuesto
sobre el Valor Añadido con
efectos desde el 1 de julio de
2010. Se incrementa el tipo
general del 16 al 18 por ciento y
el reducido del 7 al 8 por ciento,
permaneciendo en el 4 por
ciento el tipo súper reducido.
Con estos incrementos de tipos
se prevé que la recaudación
aumente en 5.150 millones de
euros.
Desde una óptica empresarial
no parece que este tipo de
medidas sean las más propicias
para encarar la salida de la recesión, seguramente hacían falta
unas políticas más audaces con
el objetivo de crear empleo y
reactivar la economía, y en nuestra opinión subir los impuestos
lo único que provocará es
menos consumo, menos creación de empleo y disminución
de la recaudación.
Los datos publicados en las
últimas semanas apuntan a que
existen indicios de recupera-

Plan de pensiones, indispensable
El ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, hace aportaciones mensuales a un plan
de pensiones para complementar lo que, en su día, recibirá
del
sistema
público.
Argumenta impecablemente su
decisión: puesto que al jubilarse, las personas reciben una
pensión pública equivalente al
70 u 80 por ciento de su salario,
el complemento privado permite no perder poder adquisitivo y «poder seguir viajando».
La cuestión es: ¿seguirá esto
siendo cierto dentro de unos
años?
Un sistema de pensiones profesional, como el de nuestro país,
recauda una parte de la renta
laboral de los trabajadores,

El Gobierno no
parece estar
dispuesto a
emprender medidas
estructurales
para ofrecer más adelante una
pensión que compense su falta
de ingresos al jubilarse.
Como el sistema es de reparto,
este ahorro forzoso no se deposita en una cuenta personal,
sino que va a parar a una caja
común que sirve para financiar
las pensiones que reciben las
personas jubiladas; lo que la
Seguridad Social recauda por

las cotizaciones sociales se dedica a pagar las pensiones de ese
mismo mes.
Pueden darse desajustes puntuales, pero el sistema de pensiones sólo puede mantenerse
si los ingresos y pagos medios
son iguales. Y, para un futuro
no muy lejano, se prevé que
estas dos magnitudes tomen
trayectorias divergentes: la
esperanza de vida crece de
forma sostenida desde hace
décadas, las mujeres se han
incorporado al mercado de trabajo pero las tasas de actividad
de ambos sexos todavía son
menores que en Europa, la productividad no crece como
debería. Todos estos factores
ponen en cuestión la supervi-

ción, o al menos de estabilización, en la economía mundial,
si bien los organismos internacionales, como el FMI, la OCDE
o la Unión Europea aún se
muestran precavidos a la espera
de detectar señales más claras.
Por el contrario, la economía
española empieza a mostrar un
desacople frente al resto de economías desarrolladas, para las
que se vislumbran signos positivos. Los optimistas mensajes
lazados por el Gobierno hace
tiempo que se escuchan con
escepticismo cuando no con
incredulidad y la mayoría tiene
el convencimiento de que
España tardará más que sus vecinos en comenzar la recuperación.
Ante esta situación, los políticos que nos representan, tanto
los que gobiernan como los que
están en la oposición tienen la
obligación de centrar sus mayores esfuerzos en ayudar a
España a salir fortalecida de esta
crisis.
Las descalificaciones o acusaciones permanentes o el hecho
de que primen los intereses de
partido sobre los de los ciudadanos es inaceptable. A lo mejor lo
que necesitan las economías es
que sean dirigidas por auténticos profesionales de la materia,
los mejores, aunque tengan que
ser altamente remunerados por
ello. Q

vencia del sistema.
¿Qué hacer? Si se renuncia a
aumentar la tasa de cotización
para no desincentivar la creación de empleo, se puede intervenir sobre dos ratios: el número de activos sobre jubilados y
la cuantía de la pensión respecto al salario.
Y sobre ambos parece decidido
a actuar el Gobierno; el alargamiento de la vida laboral incidiría favorablemente sobre el
primero y el cambio en la fórmula de cálculo de la pensión
implicaría pensiones más
moderadas
Se podría ser más ambicioso,
atacando el frente de la productividad y las tasas de actividad,
pero eso exige medidas estructurales que el Gobierno no
parece dispuesto a emprender.
Al final, el complemento privado se va a convertir en esencial. Q
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QUALITAT
Fernández informa que l’Organisme Autònom
per a la Societat de la Informació (Oasi), de la
Diputació de Tarragona, ha obtingut el certificat que
situa l'entitat en el punt més alt de l'Esquema de
Reconeixement Europeu d'Excel·lència amb el nivell

500+, el màxim mèrit que es pot obtenir, juntament
amb altres 22 empreses de l'Estat.
Fernández destaca que aquest mèrit no és una finalitat en si mateixa, sinó una garantia que la gestió és
l'adequada.

L'OASI de l'Excel·lència

A

l juliol de 2007, com a
Diputat provincial, vaig
assumir la presidència
de l'Organisme Autònom per a la
Societat de la Informació (OASI)
de la Diputació de Tarragona.
Des d'aleshores moltes són les
fites assolides en el dia a dia.
A assenyalar la xifra de 25.000
usuaris de TINET, l'ampliació
constant de la capacitat de la bústia de correu, les diferents certificacions ISO obtingudes i renovades... però en hi ha una, l'excel·lència d'OASI, que destaca
per tenir característiques pròpies
i que sobrevola totes les tasques
de l'organisme.
Sabia amb certesa quins eren els
serveis d'OASI i que era i que ha
estat TINET. Però el dia de la
meva incorporació vaig entrar en
contacte directe amb la praxi del
Model d'Excel·lència EFQM i em
vaig sorprendre gratament per la
seva senzillesa i pel sentit comú
estructurat que aporta a la gestió
de les empreses.
El director de l'organisme, Enric
Brull, amb passió, condescendència i arguments fonamentats amb l'experiència diària em
va mostrar el mapa de la gestió
d'OASI.
Calia, sense dubte, treballar i
endinsar-se amb detall en un nou
món, en una manera diferent
d'entendre la gestió empresarial i
tenir en compte els matisos de
conceptes d'un nou imaginari
com ara la qualitat total, la millora contínua, els agents possibilitadors, l'anàlisi de resultats..
Immers en l'àmbit de l'administració pública, on es desenvolupa
gran part de la meva activitat quotidiana, la possibilitat d'assumir
com a propi aquest model del
sector privat el vaig trobar apassionant.
Per què no vèncer reticències
que suposen un canvi cultural en
qualsevol organització i superar
el rebuig generat inicialment pel
nivell d'exigència del model i de
la millora contínua cap a la qualitat total? La tranquil·litat del continuisme enfront de la incòmoda
innovació ha estat des de sempre
una de les barreres principals de
l'aprenentatge i del creixement i,
conseqüentment, de la innovació
i de la competitivitat.
Avui la satisfacció, personal i com
a president de l'Organisme
Autònom per a la Societat de la
Informació, OASI, de la
Diputació de Tarragona, per

haver superat gràcies a l'esforç i
sacrifici l'avaluació externa d'uns
auditors que certifiquen que
OASI ha obtingut el Nivell
d'Excel·lència 500+, m'és grata.
Sobretot perquè a més d'un
reconeixement públic i extern
de prestigi europeu a les qualitats
d'una bona gestió, sinó també
per la constatació que el sector
públic també pot assolir el nivells
d'excel·lència.
L'adopció del model EFQM
d'Excel·lència per part d'OASI
ha estat una cursa de fons que es
va iniciar ara ja fa sis anys. La
voluntat i el compromís de l'e-

L’entitat ha
obtingut el nivell
d’excel·lència
500+, el màxim
reconeixement
quip de govern i tècnic de l'organisme en aquest període ha estat
clara: prestar els serveis que s'ofereixen amb el màxim nivell de
satisfacció i eficiència.
L'EFQM (European Foundation
for Quality Management), va
introduir el 1991 el Model
Europeu d'Excel·lència Empresarial com un marc de treball per
a l'autoavaluació, i actualment és
el model de qualitat més estès a
Europa i s'ha convertit en la base
per a l'avaluació de les organitzacions a la majoria del premis i
reconeixements.
Per què no optar per aquest
model? Per què no enfortir un
organisme amb uns principis
fonamentats?
Des de l'inici, l'EFQM s'ha orientat per la visió d'ajudar a crear
organitzacions europees fortes
que practiquin els principis de
l'administració de la qualitat total
en els seus processos de negocis i
en les relacions amb els membres
de l'organització, clients, accionistes o patrocinadors i comunitats on hi desenvolupen la seva
activitat.
Així, projectant aquesta idea a
OASI, aquest té com a missió
garantir els serveis telemàtics als
ens locals i als ciutadans de la província de Tarragona per facilitar i
impulsar la Societat de la
Informació en col·laboració amb
diferents organismes i contribuir
amb totes les administracions i
altres agents socials del territori al

benestar dels ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori. OASI tenia, i mantindrà, els
condiments bàsics de la visió de
l'EFQM.
Un dels elements troncals que
s'ofereix des d'OASI és TINET,
xarxa ciutadana que aquest octubre complirà 15 anys. TINET va
néixer de l'iniciativa d'un grup de
persones de la URV relacionades
amb les tecnologies informàtiques i que van intuir el recorregut que tindria Internet.
En el seu inici, oferia el servei
bàsic, a la vegada que fonamental, de connectivitat a Internet i
de correu electrònic. En els
darrers anys, però, el catàleg de
serveis s'ha ampliat amb blocs,
Webfàcil i un portal d'ampli
espectre i tots, sense excepció,
amb clara orientació a l'usuari, al
client.
Per a fer-ho possible les regles de
joc que s'han seguit han estat les
del Model Europeu d'Excel·lència Empresarial, el Model EFQM.
Aquest és u paradigma no normatiu, on el concepte fonamental és l'autoavaluació basada en
una anàlisi detallada del funcionament del sistema de gestió de
l'organització fent servir com a
guia els criteris del model.
Aquests criteris impregnen totes
les àrees del funcionament quoti-

El certificat ens
recompensa la
feina feta fins ara,
però ens obliga a
continuar fent camí
dià de l'organisme i hi ha dos
grups principals: el de resultats
(criteris 6 a 9) que representen
allò que l'organització aconsegueix per a cadascun dels seus
actors (clients, treballadors, societat i accionistes) i el grup dels
agents facilitadors (criteris de l'1
al 5) que són aspectes del sistema
de gestió, causa dels resultats.
En la tasca que s'ha fet en aquest
sis anys de compromís amb el
Model i avançar cap als principis
de l'Excel·lència, OASI ha dissenyat un Sistema de Gestió fonamentat e integrat que s'ha
implantat d'una forma total i sistemàtica.
Els resultats del Sistema de Gestió
son revisats periòdicament amb
la finalitat de implantar totes les

millores necessàries.
El nostre Sistema de Gestió està
suportat de manera important
amb tecnologia innovadora. La
utilització de Boonsai, una aplicació informàtica de suport a la
direcció, així com el desenvolupament d'elements de Business
Intelligence han permès aconseguir alts nivells de domini de la
gestió.
Alhora, l'alineament amb sistemes de gestió estàndard com la
ISO 9001 de Qualitat, la ISO
27001 de Seguretat de la
Informació, la ISO 14001 de
Gestió Ambiental, la ISO 18001
de Seguretat i Salut Laboral i la
ISO 15489 de Gestió de la
Documentació, ens ha permès
obtenir subsistemes interrelacionats e integrats amb un alt nivell
d'eficiència amb la utilització dels
recursos.
Ara bé, l'itinerari no s'acaba amb
l'obtenció d'un certificat que
situa a OASI en el punt més alt de
l'Esquema de Reconeixent
Europeu de l'Excel·lència amb el
Nivell d'Excel·lència 500+, el
màxim reconeixement que es
pot obtenir, al costat d'altres 22
empreses l'Estat.
Per a aquestes organitzacions
que estem en el camí cap a l'excel·lència i que ens volem diferenciar dels que no la tenen per
la nostra bona gestió, disposar
d'aquets reconeixement no és
una finalitat en sí mateix sinó que
és una garantia de que la gestió
d'OASI és la adequada per a
donar els serveis del seu catàleg
amb el màxim d'eficàcia i eficiència.
Per tant, els beneficiaris final son
els usuaris, els clients d'OASI.
S'ha de reconèixer que sense el
compromís i la dedicació de totes
les persones i organitzacions,
especialment la Diputació de
Tarragona, que han confiat amb
OASI i TINET dia a dia i, sense
cap dubte, el personal que hi treballa i les organitzacions que hi
col·laboren, aquesta fita de l'assoliment de l'excel·lència no hauria
passat de ser un somni a una realitat palpable i compartida.
Haver obtingut el Nivell
d'Excel·lència 500+ ens recompensa la feina feta fins ara, però
també ens obliga a continuar
fent camí. I ens demana difondre
els beneficis d'aquest model a
altres organismes, a altres institucions,siguin públiques o privades
perquè el futur de les nostres
organitzacions serà apassionant.
Perquè els paràmetre de treball
dels directius seran molt diferents dels actuals.
Perquè només aquelles organitzacions liderades per directius
ben preparats en gestió
excel·lent sobreviuran. Perquè
l'OASI de l'Excel·lència no és un
miratge. Q

VIVENDA

En el siguiente artículo, Camacho
aconseja sobre cómo proceder en caso de adquirir una vivienda, comprando a buen precio, pero seguro, ya que
las gangas pueden tener sus inconvenientes.

El riesgo actual en
las compraventas
inmobiliarias
Con motivo de la explosión de la
burbuja inmobiliaria y del hundimiento posterior de ese mercado, los Bancos se han llenado de
viviendas, locales y terrenos
invendibles. Al menos, si no
hacen unas rebajas adecuadas.
Todo el mundo entiende que
hay que amortizar ese enorme
saco de inmuebles, pero los mejores precios pueden tener sus
inconvenientes, por lo que es preciso dar unos cuantos consejos
antes de comprar.
Como siempre, cuando se tiene
intención de adquirir un determinado inmueble, hay que contrastarlo en el Registro de la
Propiedad. Allí se pude ver, al
día, cómo está ese bien, qué cargas tiene, quiénes son sus propietarios, etc.
Vaya luego al Ayuntamiento y
compruebe que tiene la Licencia
de Primera Ocupación y que está disponible la Cédula de Habitabilidad. Y ya que está allí, pásese
por el Negociado de Urbanismo
y mire cómo está la zona en que
se encuentra lo que quiere comprar: viales, proyectos, etc.
Con especial cuidado si es de
nueva creación, ya que el
Ayuntamiento tiene que recibir
la urbanización y darle su aprobación.
Una vez hechos estos trámitesque son esenciales - debe cuidarse de las instalaciones.
Es decir, que, aparte de que estén
hechas, tengan los correspondientes contadores de esos servicios, ya que se han debido realizar los boletines de luz, agua y
gas. Todo esto directamente en
las Compañías suministradoras.
Si acaso hubiere algún pago por
hacer, se puede acompañar al
vendedor para realizarlo a cuenta
de la suma en que se haya convenido la compraventa.
Por lo tanto, compre a buen precio, pero compre seguro. Si realiza los pasos indicados, no tendrá
sorpresas desagradables.
En último término, si se lo encarga a un Abogado aún será más
seguro y no gravoso. Q
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MERCATS
Cebrian advierte que el índice español Ibex-35
está siendo el gran derrotado con descensos cercanos
al ocho por ciento, pese a que los principales índices
bursátiles han vuelto a retomar la senda alcista. Y es
que los gestores de los grandes fondos de inversión

internacionales han decidido no invertir en compañías
de la Bolsa española, además de que aquellos que
tienen acciones españolas deciden venderlas ante el
deterioro de nuestra economía. Cebrián continúa
recomendando mercados de renta variable.

La Bolsa española, el farolillo rojo

L

os principales índices
bursátiles volvieron a
retomar la senda alcista a
mediados de febrero, la cual
tuvo continuación en marzo. El
riesgo soberano de varios países, especialmente Grecia, se ha
ido estabilizando a medida que
pasaban los días, pasando a un
segundo plano entre los inversores. Sin embargo, estas alzas
no han sido homogéneas entre
los distintos mercados. En las
Bolsas estadounidenses, las
compras de los inversores sirvieron para superar los niveles
alcanzados a principios de
enero, marcando así nuevos
máximos anuales, al igual que
el índice inglés FTSE 100. En la
Eurozona, la evolución de las
Bolsas de cada país está siendo
más divergente: el DAX alemán
y el CAC francés registran rentabilidades ligeramente positivas, mientras que el gran derrotado por el momento está siendo el índice español Ibex35,
que registra descensos cercanos al 8% en lo que llevamos
de ejercicio.
Este mal comportamiento del
índice doméstico se explica por
un evidente "riesgo país". El
elevado endeudamiento de la
economía griega y las dificultades de hacer frente a los próximos vencimientos (20.000
millones de euros entre abril y
mayo), han provocado un
aumento de la desconfianza
sobre la economía española
especialmente entre los inversores internacionales, ante el
abultado déficit que también
registra nuestra economía.
También esperan que tarde o
temprano las agencias crediticias rebajen el rating crediticio
a España, tal y como refleja el
diferencial de intereses en la
emisión de deuda pública
entre la economía española y la
alemana. En el mundo de la

gestión, existen dos grandes
métodos para la selección de
valores. El primero es conocido
como top-down (arriba-abajo)
y consiste en analizar en primer
lugar el país seleccionado: se
mira la evolución del Producto
Interior Bruto (PIB), los niveles
de inflación, el endeudamiento
de las finanzas públicas, la tasa
de paro, etc. Si estos indicadores son favorables, se analiza a
continuación los distintos sectores, observando si se trata de

El índice español
Ibex35 registra
descensos
cercanos al ocho
por ciento
un mercado monopolístico, la
competencia existente, barreras de entrada, etc. Una vez
seleccionado el sector, se estudian las distintas empresas que
pertenecen a dicho sector y se
escoge la que resulte más atractiva.
Es decir, primero se mira el
país, luego los sectores y finalmente las empresas. El segun-

Este mal
comportamiento es por
un evidente ‘riesgo país’
y un aumento de la
desconfianza
do método es justamente al
revés de éste, conocido como
bottom-up
(abajo-arriba).
Explico esto porqué los gestores de los grandes fondos de
inversión internacionales, al
hacer el análisis de selección de
valores top-down, las cifras de
la economía española son tan

desequilibradas que deciden
no invertir en compañías de la
Bolsa española y, además, los
gestores que tienen acciones
españolas deciden venderlas
ante el deterioro de nuestra
economía. Por la tanto, esta
venta de títulos juntamente
con posiciones cortas de los
grandes hedge funds explican
estas divergencias tan fuertes
entre la Bolsa española y la alemana o la francesa. Un claro
ejemplo de esta práctica de
análisis es con los bancos, en
que los gestores internacionales deciden vender las acciones
de entidades como el
Santander o BBVA y comprar
bancos como el Deustche Bank
alemán o el galo BNP Paribas.
Como decíamos al principio, la
evolución del ciclo económico
pasa de nuevo a un primer
plano, con permiso del riesgo
soberano. Y es que los indicadores macroeconómicos que
vamos conociendo en América
y en Europa están señalando
una recuperación de la economía, aunque lenta y gradual,
pero divergente en algunos países. Las autoridades monetarias
también anunciaron en sus
últimas reuniones que, de
momento, no piensan en subir
los tipos de interés, y apuestan
por retirar la política monetaria no convencional sólo en la
medida en que el mercado no
la precise.
Con este escenario, y teniendo
en cuenta los riesgos soberanos, continuamos recomendando los mercados de renta
variable al cotizar todavía con
un fuerte descuento fundamental, teniendo la selección
de valores más importancia que
nunca. Y es que la planificación
es en la Bolsa lo que la organización es en la empresa. Sin
organización se pierde tiempo,
sin planificación dinero. Q

El sociòleg David Dueñas comenta que, en aquests moments,
impera més una democràcia sota els paràmetres del que es coneix com
a democràcia competitiva, que no els de la democràcia agonística. La
primera, assegura que obliga a un enfrontament continu i provoca una
pèrdua de la percepció ciutadana; mentre que la segona es relaciona
amb el model ideal de democràcia que planteja i orienta la pràctica
política cap a la reducció dels antagonismes socials i intenta fer-los convergir en posicions agòniques.

Del desencís i altres bèsties

L

a pràctica política va
acompanyada en els
darrers anys per un
molest company de viatge, un
afegit que apareix de manera
recorrent en les tertúlies polítiques i en les anàlisis postelectorals com una forma de justificar
la cada cop més elevada abstenció electoral: el desencís.
Desencís pel que es fa i pel que
no es fa, desencís per les formes
i pel fons, desencís per com es
parla o pel que s'escriu als telèfons mòbils o a internet, desencís, en el fons, per tot allò que es
pugui relacionar amb el món
de la política i que, tot sigui dit,
es fa servir de manera interessada per orientar el propi desencís d'unes forces polítiques cap
a les altres per debilitar-se, sense
plantejar que, en definitiva, el
que es debilita és la confiança
en el sistema legal-racional de
representativitat política.
Més enllà de constatar aquesta
realitat, de la qual, si fem cas de
les enquestes preelectorals, tindrem una bona mostra en les
properes eleccions catalanes en
forma, un cop més, de descens
de participació i d'ascens de
noves formacions polítiques de
posicions extremes; el paper
dels científics socials és plantejar formes de superar aquest
desencís i permetre la millora
de la qualitat democràtica.
En aquest sentit, fa temps que
va aparèixer l'interessant concepte de democràcia agonística,
que fa relació al model ideal de
democràcia que planteja i
orienta la pràctica política cap a
la reducció dels antagonismes
socials i intenta fer-los convergir
en posicions agòniques o, en
termes més bensonants, en
acords negociats per part dels
diferents actors que es poden
veure afectats per les decisions a

prendre. Lamentablement, de
manera paral·lela a aquest concepte, n'existeix un de sentit
contrari, la democràcia competitiva, que fa relació al model
ideal de democràcia en què la
pràctica política s'orienta a la
competitivitat entre els diferents elements existents en la
societat per tal que, finalment,
s'imposin uns interessos sobre
els altres, sense pràctiques
inclusives que permetin integrar-los per tal de millorar el
benestar conjunt.
La pràctica política ha tendit a
actuar seguint el segon model
ideal de democràcia, a partir de
confrontar posicionaments i
idees per tal que les persones es
posicionin, també, al voltant de
les dicotomies plantejades.
Percepcions
Ara bé, si tenim en compte la
forma tradicional de funcionament de la política al nostre
país, caracteritzada per pocs
partits i amb aspiracions de
govern i d'ocupació d'una part
important de l'espectre polític,
aquesta estratègia obliga un
enfrontament continu sobre
molts aspectes diferents, cosa
que fa que la percepció ciutadana respecte de la posició general dels diferents partits es difumini, es generin posicions
enfrontades entre les diferents
escales dels partits, o es mostrin
posicions diferenciades en funció de si s'ocupa un espai en l'oposició o el govern.
El conjunt d'aquests elements,
entre d'altres causes, facilita el
desencís de la ciutadania i,
també, obre la porta a l'aparició
de partits més petits i monotemàtics, orientats exclusivament a l'enfrontament en
temes molt concrets i sense
voluntat d’abraçar-ne d'altres. Q
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Joan V. Baz destaca que los sistemas de información
serán cada vez más usados no por los humanos, sino
para los humanos, para aumentar nuestro conocimiento, nuestro bienestar o nuestros recursos. Bas asegura

que el compartir aumenta nuestra sabiduría y facilita el
camino hacia versiones más avanzadas en que la ética
constituirá el elemento crucial para las relaciones entre
todos nosotros.

Web 1, 2, 3.0

U

no puede hacer una
búsqueda en Google
del término Web 1.0 y
encontrar centenares de
millones de resultados. Con
Web 2.0, se multiplicarán por
cuatro. Sin embargo, si prosigue con Web 3.0, 4.0, etc.,
verá que los resultados disminuyen progresivamente hasta
desaparecer en torno a Web
12.0, con alguna anécdota
como la del primer resultado
de Web 9.0, que no tiene nada
que ver con el concepto: simplemente, a quien hizo la página se le ocurrió que alguien la
buscaría y que, a medida que
pase el tiempo, más y más personas harían la búsqueda y llegarían a ella.
Pero, ¿qué hay detrás de
estos números?
Web 1.0 no llegó a existir
realmente. Hasta que no llegó
la 2.0, todos nos referíamos
simplemente a la web. Sin
embargo con el inicio de siglo
empezamos a descubrir una
nueva red. Web 1.0 fue la de
las relaciones entre sitios,
entre textos.
Nos descubrió que se podía
seguir una exposición hasta
un punto en que algún enlace
nos transportaba a una página
diferente y, en ocasiones,

Durante 2009, GRUPO HAS
ha experimentado un aumento del 50 por ciento en la solicitud de encargos de investigación y prueba del uso fraudulento de marcas y otros signos
distintivos.
Una primera conclusión parece apuntar a la incidencia de la
crisis en el nivel de fraude. No
obstante, los resultados de las
investigaciones, coincidentes
en señalar que el fraude por la
empresa infractora se remontaba a varios años atrás, indican que lo que ha aumentado
no es el fraude en sí, sino la
reacción de las empresas perjudicadas frente al mismo.
Uno de los motivos de este
aumento de atención parece
ser la mayor penetración de
productos falsificados en canales de distribución tradicionales, hecho constatado durante
las investigaciones de GRUPO
HAS. Y aquí sí que parece que

incluso era posible volver al
discurso original.
Web 2.0 es la de las relaciones entre personas. Hoy es
difícil encontrar a alguien que
no tenga Facebook. Incluso el
ejército americano, último
reducto importante que aún
se resistía, ha permitido a sus
tropas el uso. Entre 2000 y
2010, Web 2.0 ha madurado,
siendo ahora la que prevalece.
Los blogs, los programas de
etiquetado como delicious o el

intercambio de ficheros son
producto de esta fase.
Web 3.0 relaciona a los
humanos con las máquinas.
Este año 2010 se está perfilando como el de su impulso y
difusión, pero tropieza aún
con algunos escollos. Por
ejemplo, no existe acuerdo en
cuanto a la definición del término, ni tampoco está claro
que su realización llegue a ser
posible, dado el elevado coste
económico y temporal de los

trabajos.
A pesar de las enormes dificultades, es cada vez más claro
que esta web semántica está
aquí para quedarse. A su favor,
cuenta con la entrada de los
grandes
en
la
arena:
Microsoft, con Bing el buscador semántico; Google, con
diferentes herramientas pero,
sobre todo con Buzz, que
aumenta las capacidades de la
web social con el descubrimiento semántico de recursos.
Web 4.0 y más allá son pura
especulación. Aún no existen
las bases que definan estas versiones, es probable que los
desarrollos vayan aparejados a
la mejora de las relaciones
entre inteligencia y emociones
humanas por un lado, y los
mismos rasgos de máquina
por el otro.
Vamos a detenernos aquí,
por el momento, para intentar
ver cómo se puede sacar provecho de la situación actual.
En estos momentos, existe
una enorme cantidad de conocimiento en forma de comentarios, entradas de blog, apuntes, imágenes, etiquetas sociales que ilustran y califican
lugares, negocios y recursos de
todo tipo, desde los currículum vitae de colaboradores
que nos pueden interesar, a
los precios de la competencia.
«Todo está en la red». A menudo, el problema es encontrarlo
entre la catarata de resultados
que nos abruman.
La Web 3.0 propone nuevas
soluciones a este problema. La
búsqueda humana puede ser
aumentada por la búsqueda
mecánica, que se puede extender a todos los recursos mencionados anteriormente y a los
resultados filtrados por conveniencia, de forma que evitemos que nos aparezcan currí-

FRAUDE
Durante el pasado año, Grupo HAS ha experimentado un aumento del 50 por ciento en la solicitud de encargos de investigación y prueba del uso
fraudulento de marcas y otros signos distintivos.

El artículo que se presenta a continuación analiza
este aumento y señala medidas eficaces de lucha
contra el fraude en materia de marcas y signos distintivos.

Propiedad industrial: aumenta
el uso fraudulento de marcas
la crisis tiene un efecto directo.
Es un hecho cierto que la
impunidad del infractor tiene
una traslación directa en el
incremento
del
fraude.
Igualmente, todos los estudios
demuestran que aquellas
empresas que aplican una polí-

tica efectiva de persecución
del fraude, están menos
expuestas a los riesgos del
mismo.
Y una política eficaz de lucha
contra el fraude parte de la
labor de la propia empresa.
Algunas medidas de probada

eficacia son:
·Formar a la fuerza de ventas
de la empresa en la identificación de indicios de fraude. Por
su contacto directo con el mercado, nadie mejor que ellos
están en disposición de detectar situaciones sospechosas.

culum de personas de localidades lejanas, por ejemplo.
El pasado verano, el New
York Times destapó un sistema
de compras de alta frecuencia
que utilizaba una ventaja de
treinta milisegundos entre los
corredores de bolsa que utilizaban ordenadores de alta
velocidad para realizar compras y ventas con una frecuencia muy superior a la del resto
de usuarios. Estos treinta milisegundos de diferencia les permitieron ganar millones de
dólares.
Seguramente, esta práctica
acabará prohibiéndose o regu-

Todo está en la
red. El problema es
encontrarlo entre la
catarata de
resultados
lándose de alguna manera. Sin
embargo, pone de relieve una
tendencia que veremos cada
vez con más frecuencia: los sistemas de información serán
cada vez más usados no ‘por’
los humanos sino ‘para’ los
humanos, para aumentar
nuestro conocimiento, nuestro bienestar o nuestros recursos.
La Web 1.0 aumentó la cantidad y calidad de nuestra
información, la 2.0 nos facilita
la adquisición de conocimiento, la 3.0 promete aumentar
nuestra riqueza material, si la
usamos con juicio. Si optamos
por compartir para mejorar el
mundo a nuestro alrededor,
aumentará nuestra sabiduría y
facilitaremos el camino hacia
versiones más avanzadas en
que la ética constituirá el elemento crucial para las relaciones entre todos nosotros. Q

·Mantener vigilancia sobre la
presencia de la marca en
Internet. Los últimos informes
del Servicio de Vigilancia
Aduanera sobre la piratería y
la falsificación señalan el sostenido aumento de las ventas de
material ilícito por Internet.
·La sistemática investigación
todas las situaciones sospechosas: adquisición de productos y
análisis de su legitimidad.
·En caso de detectar una falsificación, solicitar los servicios
de una empresa de investigación especializada. Esto aportará la acreditación de los
hechos, la identificación del
infractor y de posibles terceros
responsables.
·Decidida actuación legal contra los infractores. Si se compara el coste de estas actuaciones
con el presupuesto de la compañía en publicidad e imagen,
se comprueba que el gasto es
insignificante.Q
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MÀRQUETING
Ramon Puig se sustenta en l'últim informe de la multinacional
Synovate per constatar els canvis d'actitud que s'estan produint entre
els consumidors durant els dos últims anys.
S'ha passat del carpe diem a un clar sentiment de prevenció. El citat
estudi enumera quatre grans perfils: els cercadors d'estabilitat, els
resignats, els qui busquen evadir-se i finalment, el consumidor
dinàmic.

Berasategui descriu els mercats intersticials, els quals ocupen els
buits que deixen lliures les grans esferes dels grans. Moltes vegades,
proveïdors dels proveïdors, fabricants d'elements que els grans
acoblen o distribueixen. Un segment en el qual Secot encaixa i pot
assessorar.

El mercat intersticial

El consumidor davant la crisi
La crisi econòmica ha portat
també un allau de llibres que
abunden no només per explicar les causes i l'origen de la
situació actual, sinó per insistir
en les oportunitats que també
proporciona. Des del màrqueting també han sortit diferents aportacions que intenten identificar els canvis d'actituds del consumidor o l'aparició de nous col·lectius.
La investigació de mercats ha
seguit molt de prop els canvis
d'actitud del consumidor en
els darrers dos anys, com la
multinacional Synovate. El
seu últim estudi certifica el
que ja hem conegut per altres
vies: a partir de mitjan 2009 ja
es percep la crisi, de manera
que tot i que un 80 per cent de
la població segueix millor o
igual que abans, s'opta de
forma generalitzada per frenar el consum i fomentar l'estalvi. És el pas del carpe diem,
on dominaven els valors de la
despesa, l'ostentació i l'endeutament, cap a un clar sentiment de prevenció, on cal
pensar en el futur amb un
horitzó a mitjà i llarg termini.
Per tant, és l'hora del consum
responsable, encara que des
d'un vessant emocional: "el
motor del canvi no és tant la
racionalitat com l'emoció",
argumenten els autors del treball.I en tota crisi hi ha oportunitats. I aquí va una de les
grans contribucions de l'estudi
de Synovate. La companyia ha
identificat quatre grans perfils
o actituds dels espanyols a
l'hora d'afrontar la crisi.
D'entrada, el col·lectiu més
gran està format pels buscadors d'estabilitat (45 per cent
dels consumidors), que busquen valors més permanents i
eviten l'oportunisme, amb la
qual cosa valoren les marques
sòlides, segures i fiables. La
línia de comunicació ha de ser
paternalista, ja que va dirigida
a població de més edat, més
conservadora i on l'atur no ha
arribat. Nestlé, Danone i
Pascual insisteixen a reforçar
la seguretat del producte i tornar al més bàsic (Back to
basics), com a sinònim d'estabilitat.
El segon grup més important
és el dels resignats, que representen el 28 per cent dels con-

sumidors. Són les famílies de
mitjana edat, que han vist
caure la seva renda. En aquest
cas, busquen marques que els
entenguin; és a dir, companyies que són conscients de la
crisi i donen solucions a través
dels preus baixos o les marques blanques. No només ho
ha fet el sector de la distribució i alimentació, sinó també
grans
marques
com
Telefónica s'hi ha aproximat,
tot i que és un col·lectiu amb
menys oportunitats de mercat.
De fet, aquest segon segment
de resignats recorda en bona
part a una de les classificacions
que ha fet l'escriptor i expert
en innovació Fernando Trias
de Bes, que ha identificat quatre nous col·lectius com a
principals damnificats de la
crisi econòmica: els Seat 600,
en al·lusió als aturats amb uns
subsidis que ronden els 600
euros; els autògnoms, que són
els autònoms que han vist baixar els seus ingressos de forma
important; les pimes 2.0, perquè han hagut de substituir
amb recursos propis la retallada de finançament; i els nous
arruïnats, que són els antics
nous rics, procedents del
boom de la construcció.
Reprenent l'aportació de l'estudi de Synovate, al costat dels
buscadors d'estabilitat i els
resignats, hi ha un tercer
col·lectiu format per un 15
per cent de consumidors amb
capacitat econòmica contraris
a la contenció de la despesa:
els que busquen evadir-se. Per
tant, segueixen en el carpe
diem i busquen marques que
ofereixen valors diferencials i
inconformistes.
La línia de comunicació de
Coca-Cola incideix en aquest
àmbit de l'evasió, dient 'has de
ser feliç' o Nespresso insistint
en un missatge de producte
molt diferenciador.
I finalment, existeix el consumidor dinàmic, col·lectiu que
representa el 12 per cent de la
població format bàsicament
per joves i persones de mitjana
edat que busquen oportunitats a l la crisi. Es a dir, no és
que gestin menys, sinó que
volen gastar millor (més per
menys). Fiat o Vueling son
marques que han apostat per
aquest segment. Q

E

n tot mercat amb fortes
demandes i ofertes, sembla que només es possible
actuar en els grans blocs: els
grans fabricants i distribuïdors i
els grans mercats, analitzats en
estudis de màrqueting fets per
empreses especialitzades.
Tanmateix, existeix el que es diu
els mercats intersticials, és a dir,
els que ocupen els forats que deixen lliures les grans esferes dels
grans.
Això pel que afecta al mercat, al
conjunt de la demanda. Però,
què passa amb l’oferta, és a dir,
els milers de petits emprenedors
i empreses que poden abastar
part d'aquesta demanda intersticial i que necessiten ajut, assessoria, comboiatge, però que no
poden pagar el cost d'una assessoria professional, amb uns costos de mercat, del gran?
Aquestes petites i microempreses són moltes vegades proveïdors dels proveïdors, fabricants
d’elements que les grans acoblen, distribuïdors capil·lars de
béns de consum, proveïdors de
serveis de forma local i, fins i tot,
personal. Tenen, doncs, un
paper molt important en l’entramat de la vida econòmica i social.
No vindrem ara a descobrir la
importància de les pimes i els
empresaris autònoms. Però habitualment es parla d'elles de
forma vaga, superficial, desconeixent els problemes conceptuals i
d'anàlisi que han d’identificar i
resoldre. No es tracta de les tasques de gestió administrativa i fiscal que les gestories professionals
fan per ells, de forma eficaç. Es
tracta de quelcom més, es tracta
de veritable assessoria sobre
estratègia d'empresa, disseny de
plans comercials o de política
financera. Tot a una escala
reduïda, però amb tots els components empresarials que es
donen a les ‘grans’.
Es toquen totes les tecles del
piano. No cal que els petits
emprenedors o empresaris
siguin uns virtuosos, però han de
saber llegir la partitura i han de
mirar de no desafinar. Els va la
prosperitat o, inclús, la supervivència.
En moltes ocasions no tenen
solucionades aquestes necessitats. Necessiten classes de piano.
Especialment els emprenedors
novells, que, de vegades, es llencen valentament a tocar d'oïda.

Secot supleix les seves necessitats
d'ajut per organitzar-se i resoldre
problemes o dubtes de tipus
financer, d'organització, comercial, etc.
És una demanda específica,
nombrosa i basada en necessitats
concretes.
Som uns proveïdors d’assessorament empresarial per aquest
mercat intersticial, que el conjunt de les empreses del sector
no abasta, al qual no poden oferir preus superreduïts, del qual
no reben cap demanda.
Nosaltres ens en fem càrrec de
franc.
És una activitat socioeconòmica
que té un rendiment, que
cobreix una necessitat no satisfeta.
A més, es fa realitat per a nosaltres la declaració típica que tornem a la societat part del que ens
ha donat. Efectivament, ens va
donar oportunitats, de negoci o
professionals, a través dels nostres propis negocis o de les
empreses en què hem treballat. I
ara podem tornar part del que
vàrem rebre. I ho fem a qui ho
necessita i no pot pagar-lo.
Crec que es dóna una combinació magnífica. És la màgia de les
accions voluntàries.
I el fem de la manera que ens
agrada més, oferint assessorament tècnic, financer o de gestió
d'empresa. Amb el que sabem
fer.
Aquests emprenedors acudeixen
a les institucions, que és cert que
darrerament estan fent un gran
esforç per facilitar o animar la
creació d'empreses, però no
poden dedicar molts recursos a
analitzar, reflexionar, aconsellar,
estudiar colze a colze els problemes que es troba l'emprenedor
el qual necessita consells o propostes concretes.
I precisament, d'això, en tenim
de sobres: temps i experiència.
Ens movem com peix dins l'aigua en aquest mercat intersticial,
de problemes petits, però importants per l'afectat.
I per sobre de la satisfacció d'ajudar, de fer-ho de franc pel que
ho necessita, d'estudiar alguns
casos interessants, hi ha l’agradable sensació de tractar amb persones
entusiastes,
plenes
d'il·lusió i d'empenta. Inclús en
aquesta època turbulenta i un
xic fosca. És magnífic. Ens costarà jubilar-nos d'aquesta feina.Q

GESTIÓ

Piñol descriu el Pla Estratègic del
Camp de Tarragona on s'ofereixen 14
línies, 49 objectius i més d'un centenar d'accions, a part de 25 projectes
estratègics. Piñol assegura que el
moment actual és una bona oportunitat per a l'impuls d’aquest pla, en
àrees com ara la formació o l'atracció
del talent.

El pla estratègic, una
oportunitat de futur per
al Camp de Tarragona
El Camp de Tarragona disposa de
diverses figures de planificació que
pretenen orientar les seves pautes de
futur. La seva superposició en el
temps pot generar confusió sobre les
respectives funcions, bàsicament complementàries. A banda del Pla
Territorial Parcial (que proposa un
model a partir d'espais oberts, infraestructures i nuclis de població), cal destacar el Pla Estratègic del Camp de
Tarragona (PECT), com a orientació
territorial, econòmica i social a partir
de l'aportació dels agents de la zona,
liderats per la Mesa Socioeconòmica.
El procés participatiu i d'estudi del
PECT es va concretar el 2008 amb la
presentació del pla d'acció realitzada
pel Molt Honorable Sr. President de
la Generalitat. La proposta defineix
14 línies, 49 objectius i més d'un centenar d'accions, a banda de 25 projectes estratègics (com la creació de pautes estètiques per a diverses zones, la
millor prestació de serveis a les persones o el foment de l'aterratge d'empreses).
A partir d'una avaluació del nivell d'execució tendencial, es planteja la possibilitat d'una estructura associativa
bàsica per a la gestió del PECT, basada en la Mesa i que treballi sobre projectes concrets. En aquest context, la
Universitat Rovira i Virgili pot jugar
un paper facilitador, amb opcions
com l'animació als agents, la detecció
d'àmbits d'oportunitat i l'anàlisi de
temes monogràfics.
L'actual moment constitueix una
oportunitat per a l'impuls del PECT, a
partir de principis com la priorització,
la cooperació entre els àmbits públic i
privat i la consideració de les diverses
realitats territorials. Alguns punts crítics a impulsar són el creixement qualitatiu a partir de la formació i l'atracció de talent, l'aprofitament del patrimoni com a potencial de futur, l'optimització de les mercaderies ferroviàries i la definició d'una nova identitat
regional. Accions tangibles i transformadores com poden ser el
Guggenheim de Bilbao o el 22@ de
Barcelona parteixen de dinàmiques
similars. El Camp de Tarragona disposa del potencial i de les eines, que
ara cal utilitzar proactivament, per tal
de crear posicionament competitiu,
riquesa i qualitat de vida. Q
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‘Who is who in science in the world’
Salvador Harguindey tiene 63 años y su biografía ha sido
publicada en el libro Who is who in science in the world.
Además, recientemente ha sido propuesto para aparecer en el
libro The Cambridge blue book, publicación que refleja los
logros y excelencia en el mundo de la ciencia. Y es que en el
área de la medicina, Harguindey ha despuntado por la investigación del origen y nuevos tratamientos en las enfermedades
oncológicas. En este último aspecto, el oncólogo cuenta con
más de 140 publicaciones científicas sobre cáncer centradas
en su origen y desarrollo, y en nuevas formas de tratamiento,
donde ha creado su propia línea. Madrileño residente en
Vitoria (Álava), es licenciado en Medicina y Cirugía por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y doctor en
Medicina por la Universidad del País Vasco. Especialista en
oncología médica y endocrinología, fue médico residente en el
Royal Infirmary Hospital de la Universidad de Edimburgo
(Escocia) y Research fellow en el Departamento de Endocrinología del Eugene Taldmage memorial Hospital Augusta
en Georgia (EE.UU.). Durante cinco años trabajó en los
Departamentos de Oncología del Roswell Park Memorial
Institute de Búfalo (Nueva York), donde fue asociado de investigación clínica y profesor asistente de medicina de la Universidad de Búfalo. Actualmente, ejerce la oncología médica y
es asociado en investigador en Oncología y Enfermedades
Degenerativas del Instituto Biotecnológico de Investigación. Ha
sido miembro de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica
y de la Sociedad Española de Investigación en Cáncer, es
cofundador de la Sociedad Internacional para el Estudio de la
Dinámica de Protones en el Cáncer (www.ispdc.net).
Salvador Harguindey, prestigioso y reconocido oncólogo, es además escritor y conferenciante internaccional.

‘Sólo utilizamos un 5% del alma’
Salvador Harguindey es un prestigioso oncólogo
de reconocido prestigio internacional, cofundador de la Sociedad Internacional de Transporte
de Protones en Cáncer, una institución desde
donde un centenar de científicos están introduciendo nuevos paradigmas en el diagnóstico y el

‘
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l enfermo acepta el cáncer y en
ocasiones la muerte muchísimo
mejor de lo que podría esperar», reconoce el especialista en
Oncología Médica y Endocrinología, Salvador Harguindey, quien asegura que, a lo largo de su larga trayectoria
como profesional de la medicina, «sólo he
asistido a tres enfermos que no querían seguir plantando cara a su enfermedad y desear que todo acabara cuanto antes». Harguindey ahora no trata pacientes terminales, pero su experiencia, tanto pública como privada en centros de EE.UU. y Europa, le concede una perspectiva muy profunda ante el tema de la muerte. «De los
pacientes muy enfermos es de los que más
he aprendido, incluida mi madre, que falleció de cáncer. Qué extraordinario valor
con el que los enfermos afrontan las enfermedades crónicas, tal vez porque la
mente se adapta a todo y se consigue un
enorme grado de aceptación».
Harguindey asegura que el cáncer es
una enfermedad muy crónica y por lo
tanto concede tiempo al paciente a que
«su mente juegue y adapte». Por esto,
las personas «sufren menos de lo que
uno podría llegar a esperar». El mismo
Harguindey fue diagnosticado a los 26
años con la grave enfermedad de
Hodgkin, un tipo de linfoma maligno,
«luego resultó no ser, pero tardé una
semana en hacerme a la idea. Es por
esto que, al haber pasado por esta
experiencia, puedo comprender empáticamente mucho mejor a los enfermos».
El doctor Harguindey es una eminencia en el campo oncológico porque
ha logrado visualizar otros puntos de
vista sobre cómo abordar la enfermedad, tanto desde un punto de vista

tratamiento contra el cáncer. Aparte, Harguindey es escritor, conferenciante y experto en
psicología transpersonal -la que también contempla la dimensión espiritual del ser humano-,
o sea, «intenta comprender lo incomprensible y
apuesta por la espiritualidad de la conciencia».

diagnóstico, como de tratamiento. «Un
paradigma completamente nuevo que
progresivamente va ganando importancia y rompe totalmente con lo anterior», destaca el científico.
Harguindey ha cofundado la Sociedad Internacional de Transporte de
Protones en Cáncer (www.ispdc.net)
en donde se dan cita un centenar de
científicos internacionales de EE.UU. y
Europa que, como él mismo precisa,
«vemos esta enfermedad desde un punto totalmente distinto». El paradigma
clásico sobre el cáncer enumera unas
200 enfermedades distintas. En cambio, «desde la ISPDC observamos que
todos tienen muchas más cosas en
común que diferencias. Nuestra teoría
la publicamos en 2005, en donde hicimos una revisión muy extensa del

tema. El pasado año volvimos a insistir
en el tema con la proposición de un
método para integrar varias medicaciones sinérgicas, no tóxicas, de forma
selectiva que afecten sólo a las células
cancerosas».
Harguindey también es un perfecto
conocedor de la psicología transpersonal, aquella que en sus postulados
incluye la dimensión espiritual del ser
humano y ensancha las fronteras del
autoconocimiento. No en vano, ha
publicado un ensayo sobre psicología
transpersonal y política de 700 páginas:
«es un tema que me ha interesado mucho desde que descubrí a Abraham
Maslow hace unos 20 años. He colaborado en escritos y foros sobre psicología transpersonal con Manuel Almendro y también he publicado sobre estos

‘Este cáncer económico se generó con Bush’
Respecto a la actual crisis económica y el múltiple impacto que está teniendo en
todos los niveles, ya no sólo los económicos, Harguindey recuerda aquel postulado de
que «la humanidad tendrá lo que la humanidad merezca». Y aunque las personas no
se merecen lo que está ocurriendo, el oncólogo lamenta que «esta situación ha sido
consecuencia de los brokers y los banqueros norteamericanos, que hunden a la gente
y les da igual, tienen el poder para especular con los precios, como por ejemplo con
los del arroz, con lo que mataron a millones de personas en meses y se quedaron tan
tranquilos». El cáncer económico actual se originó, asegura Harguindey, con la Administración Bush, por eso «muchas personas hemos depositado nuestras esperanzas
en el presidente Obama». El oncólogo desconoce cómo se saldrá de la crisis: «los políticos lo están haciendo muy mal. Tanto estos, como el periodismo en general, están
siendo muy confrontadores. Como dice Buda, la ignorancia y la estupidez son la causa
de todos los males de la Humanidad y esto es lo que está ocurriendo».
Harguindey alerta de lo que sucedería en EE.UU. o en Francia si estuvieran en las
actuales circunstancias de este país, «se suicidaría mucha gente; lo que ocurre es que
aquí conservamos una estructura familiar y de amistades que posibilita no ver la vida
de forma tan aburrida y extremadamente estresante, que permite superar la ingente
cantidad de más de cuatro millones de parados».

temas en revistas americanas».
Pues bien, el oncólogo va más allá de
lo que decía Einsten de que únicamente utilizamos el diez por ciento del
cerebro, y enfatiza que «únicamente utilizamos un cinco por ciento del
alma». «La mayoría de los conocedores
de psicología transpersonal hemos
sufrido una gran crisis que nos ha
hecho ver la vida de otra manera. En
una de mis últimas conferencias -explica- intenté Comprender lo inexplicable
y entender lo inefable. La psicología
transpersonal es una actitud diferente,
que se ha comparado al cambio que ha
habido entre la física newtoniana y el
materialismo, con la teoría cuántica y
de la relatividad de Einstein. La psicología transpersonal, comparada con la
freudiana y moderna es un paradigma
diferente, y una actitud y una perspectiva muy distinta y más sintética. «Es intentar comprender lo incomprensible».
El creador de la psicología transpersonal fue Abraham Maslow, pero realmente, quien le dio el impulso fue Ken
Wilber, con quien Harguindey ha tenido bastante comunicación e incluso ha
prologado uno de sus libros. Aunque
ya ha dejado esta tendencia y está más
inmerso en lo que denomina psicología integral. Pues, a vueltas con la psicología transpersonal, Harguindey asegura que se ha asistido a un cambio de
perspectiva. «El Dalai Lama lo resume
muy bien cuando dice que la única
manera de cambiar el mundo es cambiar el nivel de conciencia».
‘El Dios omnisapiente es internet’

«El Dios personal, medieval, juez,
castigador de los malos y premiador de
los buenos ya no se contempla; ya dijo
Einstein que esto era un pensamiento
infantil e inaceptable. El Dios todopoderoso, omnisapiente y que esté en
todas partes al mismo tiempo no es una
idea seria, pero, sin embargo, la ciencia
moderna ha demostrado que ese ente
que lo sabe todo, que está en todas partes y que es todo poderoso existe, aunque ahora le llamemos internet».
Ese Dios todopoderoso y misericordioso, recalca, es «demostrablemente
falso» porque se producen grandes
catástrofes como las de Haití o Chile,
«o es muy light y no sirve para nada o
es una entidad mala».
La psicología transpersonal apuesta
por una espiritualidad de índole de la
conciencia. Wilber ha dicho que la
existencia de las religiones sólo está justificada en la medida de que ayuden al
hombre a evolucionar su conciencia
ascendentemente hacia la no dualidad
espiritual. Un dios más taoísta y personal.
Para la mejora de la persona de hoy
en día, del hombre moderno, «los parches ya no sirven», considera el oncólogo, «se necesita un cambio radical
que está a nivel de la conciencia». Es
por esto que la civilización occidental,
poco a poco, «está alcanzado una masa
crítica de un cambio hacia las religiones orientales, buscando lo que las religiones occidentales ya no podían ofrecer». Q

http://salvadorharguindey.blogspot.com
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