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ESPECIAL VI

Saül Garreta aposta per la sostenibilitat
i el consens per dirigir el Port
Saül Garreta es va presentar com a president de l’Autoritat Portuària de Tarragona el passat 3 de novembre.
En un acte institucional en el qual hi van estar presents
el president sortint, Josep M. Cruset, i el conseller de
Territori, Juli Fernández, Garreta va defensar els projectes engegats pel seu predecessor i va fer una aposta pel
consens amb el territori i la sostenibilitat. Respecte pro-

jectes com la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) va manifestar sentir-s’hi “còmode” mentre que amb el futur del
turisme de creuers va ser més prudent i va assegurar que
se l’ha d’estudiar bé abans de posicionar-se. Garreta va
defensar el Port “com a motor de moltes coses” que té
“un context que no és només Tarragona o Vila-seca, sinó
la segona àrea metropolitana de Catalunya”. Pàg. 6

El repte
de pujar preus
Superada la pandèmia, el sector
del vi afronta la millor època de
l’any obligat a pujar preus per
l’encariment desbocat de les
matèries primeres. Els cellers ja
noten la contenció i la por dels
mercats. Pàgs. 14-17

TALENTEA

INFORME

El turismo roza las cifras de 2019
y alarga la temporada gracias al clima
Desestacionalizar
el sector, asignatura
pendiente

Preocupa la caída
de los mercados
británico y ruso

Innovació, digitalització,
sostenibilitat i talent per
transformar organitzacions

La consultora Talentea creix
convençuda de que l’empoderament dels equips té un
efecte multiplicador intern
i extern beneficiós per les
empreses. Amb el focus posat en la transició digital i
verda, acompanyen i assessoren les companyies en la
gestió dels seus recursos i les
preparen per als reptes i necessitats d’un present i futur
en canvi constant. Pàg. 5

Pere Segura,
alcalde de Vila-seca:
“Amb Hard Rock
ens ha faltat agilitat”
Pàg. 18

BRANDING DAY
Las claves del éxito para las
marcas

Foto: Xavi Jurio

URV – CONEIXEMENT I EMPRESA

Les start-ups amb segell URV,
factor de retenció de talent al territori
No és fàcil convertir una bona idea, un projecte de negoci trencador, en una empresa viable. Arreu, fa anys
que es promou l’emprenedoria, moltes vegades amb
més voluntat que coneixement. L’acompanyament dels
emprenedors, en la majoria de casos joves, és clau per
aconseguir l’èxit. La Universitat Rovira i Virgili (URV) treballa per ajudar a transformar idees brillants i innova-

dores en projectes empresarials sòlids. Casos com els
de Needcarhelp, Viagedia, Activatic i Gamlab són una
demostració de què invertir en l’acompanyament als
emprenedors és rendible en termes de territori. La fórmula, sempre és la mateixa: una idea disruptiva que té
el seu origen en el coneixement i un bon assessorament
per convertir-la en un negoci rendible. Pàgs. 12-13

El evento organizado por la
Cadena SER y patrocinado
por Techma Business School
reivindicó en el Tecnoparc
de Reus la honestidad en la
construcción de las identidades corporativas. Los expertos coincidieron en que
mantenerse fiel a unos valores es la clave del éxito ante
unos consumidores que saben distinguir la impostura
y la artificiosidad. Pàg. 8
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Turismo

El pulso de la desestacionalización
turística sigue débil
El sector turístico roza las cifras de 2019, pero preocupan la falta de dinamismo del Aeropuerto,
la incertidumbre de Hard Rock y mercados como el ruso y el británico
Roberto Villarreal / Cambrils
El reto de la desestacionalización continúa lejos de los
objetivos marcados en los planes estratégicos que maneja
la industria turística del territorio. A modo de ejemplo, el
aeropuerto de Reus cierra hoy
sus puertas hasta Semana
Santa por falta de compañías
interesadas en ofrecer vuelos
a y desde la Costa Daurada.
Ninguna aerolínea ha programado operaciones para los
próximos meses, lo que significa que no hay actividad en
invierno desde 2019 en las
instalaciones de Reus, antes
de anularse la ruta de Ryanair
con Londres-Stansted.
El pasado año se intentó
mantener operaciones durante la temporada baja gracias
a la oferta de vuelos con Gran
Canaria de la aerolínea Bin-

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, y Meritxell Roigé, presidenta del Patronato de Turismo de la Diputación, durante
la rueda de prensa en la que informaron de las cifras del verano.

ter, pero la ruta desapareció
en noviembre por la falta de
demanda. Será el único aeropuerto catalán sin vuelos hasta
abril. A título comparativo, en
el de Girona-Costa Brava el número de asientos para la nueva
temporada de invierno asciende a 87.200: Polonia (+10%) y
Reino Unido (2%) son los dos
destinos emergentes.
Paradójicamente, pese a
que Reus se queda sin vuelos
y se aleja el objetivo de poder
flexibilizar más la temporada turística, en términos de
recuperación de la actividad,
el aeropuerto sí ha tenido un
buen comportamiento en los
meses de verano, con más de
800.000 pasajeros entre marzo
y septiembre, el 86% de los recibidos en un año excepcional
como 2019. Lejos de la autocrítica por el parón invernal,
la Mesa del Aeropuerto subraya el éxito de su estrategia de
promoción en un escenario

Buena ocupación con menos margen de beneficio
Después de los dos peores años de la historia del turismo, las cifras recogidas por el Tourism Data System del Observatorio de Turismo del Departamento
de Innovación Turística de Eurecat reflejan una rápida recuperación y la vuelta a la normalidad. Las pernoctaciones en la provincia de Tarragona han disminuido
un -7,6 % respecto al mismo período del año 2019; durante el 2022 se han registrado más de 17,5 millones de pernoctaciones, frente a los 19 millones de
2019. En la Costa Daurada el descenso alcanza el 9,1%, mientras que en las Terres de l’Ebre se han incrementado un 16,5%.
Los hoteles han sufrido una bajada del 10,1%, los campings del 5% y los apartamentos del -5,5%. “Lo más relevante de este 2022 es que hemos podido
abrir y ofrecer servicios con normalidad, aunque lastrados por ciertas dificultades de movimientos para toda la población a principios de año, y también por el
calendario escolar en Cataluña, que ha restado un par de semanas en septiembre que muchas familias catalanas guardaban para sus vacaciones”, subraya
la presidenta de la FEHT, Berta Cabré.
Por todo ello, desde la FEHT se califica la temporada como “correcta”, con luces ligadas a la recuperación, y sombras derivadas de “algunas complicaciones como la búsqueda de profesionales o el encarecimiento de coste que, finalmente, harán que las cuentas de explotación no sean tan positivas como
necesitábamos”.

#NextGeneration #KitDigital

EUROPA AMB LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL DE LES EMPRESES

UNA EUROPA MÉS COMPETENT

2022 Novembre

3

INFORME

Turismo
de Europa del Este, sin fecha
de retorno, como principal
efecto de la guerra de Ucrania.
El turismo de Europa del
Este se había convertido antes de 2019 en otro factor
importante para alargar la
temporada, con un número
importante de visitas en mayo
y octubre. “No sabemos cuándo podremos volver a recibir a
los visitantes rusos, pero el encarecimiento de los costes de

El Plan Director del
El Aeropuerto de Reus ha recuperado un 85% de los volúmenes de 2019,
pero no tendrá vuelos hasta Semana Santa de 2023.

post-pandemia, con los carburantes en máximos y conflictos
laborales.
Optimismo y objetivos
ambiciosos
“Trabajamos para posicionar el destino, hemos intensificado la relación con las
compañías y hemos impulsado
acuerdos de marketing para
conseguir que, a la hora de
decidir la apertura o mantenimiento de rutas por parte de
las aerolíneas, nuestro aeropuerto fuera una elección interesante, viable y segura. Con el
actual contexto de crisis energética y otros condicionantes,
las cifras confirman que este
objetivo se ha logrado: la recuperación del turismo internacional en la Costa Daurada
ha pasado este año por el aeropuerto de Reus”, confirma
la presidenta del Patronato de
Turismo de la Diputación, Meritxell Roigé.
Este ‘cierre’ temporal de
las instalaciones se considera
coyuntural y no es obstáculo
para que el plan director del
aeropuerto, que prevé superar
los dos millones de pasajeros
en diez años, continúe adelante en trámite de información
pública. Si la evolución de
usuarios es la prevista, el documento incluye inversiones por

más de 100 millones de euros,
entre ellas la construcción de
una nueva terminal de 25.000
metros cuadrados.
Adiós ‘sine die’
al turismo ruso
Además de la importante subida de los costes energéticos y
de los suministros, lo que se ha
dejado notar en las cuentas de
explotación, la presidenta de
la Federación Empresarial de
Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT),
—entidad que representa el
90% de las plazas de alojamiento de la provincia—, Berta Cabré, ha destacado la pérdida
del turismo ruso y de los países

Aeropuerto prevé
superar los 2 millones
de pasajeros en 10
años
explotación hace que sea muy
complicado establecer los precios y cerrar acuerdos con los
touroperadores; somos muy
conscientes de que la situación
hará que las familias pierdan
poder adquisitivo y, por tanto,
puedan destinar menos presupuesto a sus vacaciones y ocio”.
Más problemas
para Hard Rock
Por lo que respecta a Hard
Rock, otra de las esperanzas
de la Costa Daurada para in-

crementar el flujo turístico
durante todo el año a medio y
largo plazo, tampoco hay buenas perspectivas. El proyecto
vuelve a ralentizarse después
de que el departamento de Acción Climática de la Generalitat haya pedido modificaciones relevantes para ajustarlo a
sus criterios ambientales.
Los más optimistas, entre
ellos el alcalde de Salou, Pere
Granados, confían en que
el plan director urbanístico
(PDU) pueda aprobarse antes
del final de año, pero el conseller de Territorio, Juli Fernández, reconoce que todavía no
tiene encima de la mesa ni el
informe que reclama modificaciones de impacto ambiental, ni tampoco el de seguridad
industrial que certifique que
se han realizado los ajustes
necesarios para adaptar Hard
Rock a la normativa de riesgo
químico.
No todo son malas noticias.
Uno de los pocos efectos positivos del cambio climático es
la bonanza meteorológica en
zonas como Tarragona, que ya
vivió una espectacular Semana
Santa, y que ahora ve cómo la
temporada se alarga al menos
hasta el puente de Todos los
Santos. Las altas temperaturas
para esta época del año han
propiciado excelentes ocupaciones en hoteles, apartamentos y campings, con Halloween

como ‘nuevo’ recurso temático. Respecto a lo que resta de
temporada, los empresarios
prevén una situación similar a
la de 2019: “Algunos hoteles y

La ralentización de
Hard Rock preocupa
en la Costa Daurada
campings comienzan a cerrar
al llegar la temporada baja…
Los establecimientos que se
mantengan abiertos lo harán
con ocupaciones medias, básicamente de turismo senior
centroeuropeo, turismo deportivo y eventos”.
De cara al futuro, otra de
las asignaturas pendientes es
la fidelización de los profesionales del sector y una tarea
permanente para mejorar su
imagen”. Actualmente, según
las estimaciones de la FEHT,
el 90% de las plantillas ya trabajan con un contrato fijo. El
turismo es el principal motor
socioeconómico de la provincia de Tarragona, con un PIB
específico turístico y un impacto del 25,70% respecto al total.
Además, un 28,5% de los cotizantes a la Seguridad Social
corresponden a los sectores de
turismo y hostelería.

Cae el turismo británico
En 2022, aproximadamente el 60% de los visitantes proceden del mercado doméstico, y un 40% de otros países. La
recuperación del turismo internacional ha supuesto un balón de oxígeno para el debilitado pulmón económico de las
empresas turísticas, aunque todavía queda margen de mejora. La caída más sensible se aprecia en el turista británico
(-18,8%), aunque el irlandés sube un 15%. Los descensos
han sido generalizados en los mercados europeos, por este
orden: Alemania (-14,7%), Holanda (-7,4%), Francia (1,9%) y
Bélgica (-1,6%). Los países del Este siguen desaparecidos.

Més informació a:

#NextGeneration #KitDigital
PEUGEOT
PROFESSIONAL
EUROPA
AMB LA

TRANSFORMACIÓ
DIGITAL DE LES EMPRESES
DONA ENERGIA AL TEU NEGOCI

Necessites vehicle
d’empresa?

UNA EUROPA MÉS COMPETENT
100% ELÈCTRIC

JOAQUIN OLIVA. TARRAGONA Les Gavarres. REUS. Ctra. Salou, km1. TORTOSA. Ctra. Tortorsa a l’Aldea, km2

www.gruopolivamotor.com
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Editorial

En veu alta

Un món no tan feliç

Abordem plegats els reptes
del Camp de Tarragona

Fa uns dies rellegia el pròleg del clàssic
‘Un món feliç’ (Aldous Huxley), un exercici, el de revisar les distòpies, molt saludable
perquè permet posar les coses en perspectiva, com sap algun líder polític emergent
que cita ‘1984’ (George Orwell), tot i que
confongui el títol amb l’any en què es va escriure. Tornant a Huxley, el pròleg —escrit
poc després que acabés la segona Guerra
Mundial i 15 anys després de la primera publicació de la seva obra— parla de les condicions que ha de crear el totalitarisme per
garantir la felicitat dels ciutadans. Un objectiu que té un rerefons pervers: el poder

i predisposició per al consum. L’estocada
ha estat l’anunciat increment de l’Euribor
i, per extensió, de les hipoteques. L’índex
ha passat del 0,47% del mes de gener al
2,62% a l’octubre, el que suposa que les
hipoteques de la franja mitja s’encareixin
200 euros al mes. Un autèntic torpede a la
línia de flotació de la renda disponible de
molts ciutadans.
Sabíem que venien corbes i que l’hivern
(l’econòmic, perquè el climàtic ja veurem
si arriba) seria llarg. Però calen mesures
més contundents perquè aquesta crisi,
que ens van dir que era d’oferta, no ho
acabi sent també de demanda. Perquè ja
La inflació i la pujada de les hipoteques són un
vam veure en
torpede a la línia de flotació de la renda disponible
la de 2008 les
de molts ciutadans
conseqüències
devastadores
que té que la
vol ciutadans feliços perquè es dediquin a roda del consum deixi de girar. El mix de
consumir sense donar massa tombs a l’es- mesures econòmiques ha de contemplar
clavitud implícita del seu estil de vida.
tant la dolorosa pujada de tipus d’interès
No m’atreveixo a dir fins a quin punt per frenar la inflació i el fre als preus de
les prediccions de Huxley són vigents en l’electricitat, com altres que compensin la
el nostre sistema (alguna cosa hi ha, segur pèrdua de poder adque ni estan d’acord), però és molt evident quisitiu que asfixia el
que els estàndards de poder adquisitiu que consum privat. En deesmentava Huxley per tenir domesticada a finitiva, lectures apola classe mitjana no passen pel seu millor calíptiques a banda,
moment. Els darrers indicadors no convi- el repte és salvar la
den, precisament, a l’optimisme. Els rit- felicitat dels ciutadans
mes de creixement i de creació d’ocupació per garantir l’estabilide l’economia espanyola s’han desaccele- tat del sistema.
rat de manera molt clara, en un context en
el que el fantasma de la recessió agafa una
Dani Revenga
forma cada cop més corpòria.
Director
Tot plegat, impacta negativament en la
felicitat de la societat i en la seva capacitat
drevenga@indicador.cat

El Camp de Tarragona és la segona
àrea metropolitana de Catalunya i un
territori que té per davant diversos reptes per afrontar en un moment d’incertesa i de canvi com l’actual. L’emergència climàtica, la mobilitat, la sequera o
la descarbonització són desafiaments
globals i del nostre territori als quals
cal donar-hi resposta.
La distribució de l’aigua és vital.
Portem dos anys de sequera i la seva
gestió esdevé un punt essencial. Així
s’ha materialitzat en els Pressupostos
de la Generalitat d’enguany, on el 60%
de la inversió a la nostra vegueria s’ha
concentrat en actuacions vinculades
al cicle de l’aigua i a la salut. S’han fet
actuacions com la posada en marxa de
la depuradora de Botarell, que ha incrementat la capacitat de depuració un
40%, o també es continua treballant en
les obres de la primera fase de canalització del barranc de Barenys de Salou,
que compten amb una inversió de 17
milions d’euros.
Des del Govern treballem en la transició energètica, perquè el creixement
del nostre territori sigui més sostenible. Per això un dels punts en el qual
ens hem concentrat és la mobilitat, en
la implantació del tramvia del Camp.
Volem crear una nova xarxa que augmenti la quota modal del transport
públic del 18% actual fins al 25% mitjançant l’establiment de serveis ràpids,
facilitant la mobilitat interurbana.
Si volem que s’aparqui el cotxe
s’han de posar al servei dels ciutadans
unes infraestructures que facilitin un
bon servei. És la nostra prioritat: re-

centment s’ha declarat d’interès públic, s’ha adjudicat el projecte constructiu del primer tram del tramvia
entre Cambrils i Vila-seca i s’ha donat
llum verda a atribuir-ne la prestació a
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
També necessitem protegir els espais i posar en valor el nostre patrimoni. N’és un exemple el procés participatiu endegat per crear el Parc Natural
de les Muntanyes de Prades, que avança en el seu procés de creació i permetrà garantir la conservació dels seus
valors naturals amb un aprofitament
ordenat dels recursos.
I en paral·lel a aquests desafiaments
també hem de saber veure les oportunitats, com les que ens brinden els fons
europeus Next Generation, per tal de
generar nous projectes i continuar
transformant la nostra economia per a
que sigui més verda i pròspera.
Només podrem afrontar la incertesa
que representen aquests reptes amb el
treball conjunt entre administracions,
empreses i universitats. Compto amb
tots i tothom, perquè només hi podrem posar solució
si ho fem abordant
per igual i en conjunt els reptes dels
pobles més petits i
el de les ciutats més
grans.

Àngel Xifré
Delegat del Govern de la
Generalitat a Tarragona

¿ESTÁS
SEGURO?
El efecto combinado de la inflación y las secuelas de la
pandemia sigue aflorando con toda su crudeza. El 50%
de las pymes de Tarragona puede entrar en pérdidas,
según Pimec. El INE refleja que en nuestra provincia se
disolvieron hasta septiembre casi 300 sociedades; hay
que retroceder hasta 2013 para encontrar registros similares. Más datos: en 2021, ya con el IPC en subida
libre, hubo en Tarragona 400 concursos de acreedores,
la mayor debacle en la serie histórica, y 2022 mantiene
el ritmo, con 200 en el primer semestre. Las cifras no
engañan en un escenario de supervivencia para quienes
sepan adaptarse y afinar en la gestión del riesgo.

La dada

40%

ha estat el pes del turisme estranger aquest
estiu a la Costa Daurada, una xifra inferior a la de 2019
que, tot i la recuperació del turisme, indica una certa ressaca pandèmica, a més del factor de la guerra
d’Ucraïna, que ha eliminat el turisme rus.

Foto: Xavi Jurio
LA

El simulacre del sector químic va permetre demostrar l’interès de l’Administració
en la seguretat, que és una prioritat també per a les empreses. Estaria
bé demostrar nivells d’interès similars a l’hora de resoldre hàndicaps de
competitivitat com el preu de l’electricitat o algunes infraestructures pendents.
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Cas d’èxit
El talent de posar
les persones al centre
La consultora Talentea combina innovació,
digitalització, sostenibilitat i talent per
transformar organitzacions
Mònica Carrasco / Reus
La consultora Talentea creix convençuda de que l’empoderament dels equips té un efecte multiplicador intern i extern
beneficiós per les empreses. Amb el focus posat en la transició digital i verda, acompanyen i assessoren les companyies
en la gestió dels seus recursos i les preparen per als reptes i
necessitats d’un present i futur en canvi constant.
Especialistes en transformació digital i sostenibilitat, la
consultora Talentea treballa
amb les empreses en el procés
d’innovar i canviar, posant el
focus en la gestió del talent.
Això inclou assessorament,
formació específica dins els
equips de les empreses, i cerca de nous perfils externs. Tot
plegat ho fan posant les persones al centre, analitzant amb
les empreses els recursos amb
els què compten i empoderant
als professionals que formen
els equips. “Estàs invertint en
el talent de la teva pròpia empresa i això és molt més eficient. Cal saber detectar quines
capacitats tenen les persones
més enllà de les posicions
concretes que ocupen per reforçar els equips”, assegura la
Co-Founder de Talenta Àurea
Rodríguez.
Localitzar canvis necessaris
i potenciar microinnovacions
per ser més eficients, a més

d’orientació per aplicar els
canvis legislatius marcats per
la UE en matèria de sostenibilitat, són una part essencial de
la feina de la consultora. Ara
mateix els perfils més demandats s’enfoquen en responsables d’estratègia i tècnics de
sostenibilitat, a més d’experts
en ciberseguretat. En un escenari on les organitzacions han
d’adaptar-se a un nou model
híbrid de feina i una visió diferent del treball, cal trencar
motlles amb noves eines tecnològiques, formació i reestructurant equips. “A tots ens
estimulen els canvis però un
canvi així requereix compromís. Si no es creu en aquesta
transformació des de la direcció de l’empresa, no funciona.
Ha de ser una cultura corporativa”, remarca la co-fundadora
de Talentea.
Aplicant la seva pròpia filosofia a casa, Talentea compta
seus a Lleida i Reus i un equip

Foto: Xavi Jurio

PERFIL PROPI
Amb més de vint anys d’experiència com gestora d’organitzacions i directora d’innovació al sector públic i privat, Àurea Rodríguez, co-founder de Talentea, assegura que
sent la necessitat d’aprendre contínuament i destaca la seva capacitat com a connectora d’idees, empreses, persones i coneixement. Es declara feminista tecnològica i
aquest mes de novembre publica el llibre ‘Antes muerta que analógica’.

petit però compromès i especialitzat. Amb Enric Garcia,
CEO i cofundador i Eva Garrell, directora de projectes i
consultoria sostenible; avancen amb pas ferm per consolidar nous projectes arreu del
territori i en diferents sectors.
Rodríguez destaca que un
altre dels reptes actuals és anar
un pas per davant per detectar
els nous perfils professionals
que requereixen els canvis que
venen, especialment en la petita i mitjana empresa. “Hi ha
perfils molt especialitzats que

comencen en centres de recerca i després es democratitzen,
cal estar molt atents”, diu. Explica també que a això cal sumar-hi la necessitat de trencar
estereotips culturals i estructures patriarcals per afavorir la
presència de dones al sector
tecnològic.
En aquesta línia, a final de
novembre publicarà el llibre
‘Antes muerta que analógica’. Es tracta d’un treball de
divulgació escrit en primera
persona en què parla de com
la tecnologia afecta tots els as-

pectes de la nostra vida; des
de la macroeconomia fins a
les relacions amb la família,
la feina, les finances o la salut.
Àurea Rodríguez posa èmfasi
en que la tecnologia és una
eina essencial per l’empoderament de les dones. “No
vivim la tecnologia com una
arma de discriminació però hi
ha una gran escletxa. Per això
ens hi hem de posar, aprendre i no tenir por a utilitzar-la
o a muntar negocis. Hem de
reivindicar el feminisme tecnològic”.
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Port

Saül Garreta prioritza “el consens
i la sostenibilitat” al Port de Tarragona
El nou president diu sentir-se “còmode” amb la ZAL i es compromet a “estudiar” el futur dels creuers
Redacció / Tarragona
Saül Garreta es va presentar
com a president de l’Autoritat Portuària de Tarragona el
passat 3 de novembre. En un
acte institucional en el qual
hi han estat presents el president sortint, Josep Maria Cruset, i el conseller de Territori,
Juli Fernández, Garreta va defensar els projectes engegats
pel seu predecessor i va fer
una aposta pel consens amb
el territori i la sostenibilitat.
“L’emergència climàtica s’ha
de tenir en compte a l’hora de
prendre qualsevol decisió”, va
assenyalar. Respecte projectes com la Zona d’Activitats
Logístiques (ZAL) ha dit sentir-s’hi “còmode” mentre que
amb el futur del turisme de
creuers ha estat més prudent
i ha assegurat que se l’ha
d’estudiar bé abans de posicionar-se.

Saül Garreta (dreta) amb el president sortint Josep M. Cruset i el conseller
de Territori, Juli Fernández.

Garreta va defensar el Port
“com a motor de moltes coses”
que té “un context que no és
només Tarragona o Vila-seca,
sinó la segona àrea metropolitana de Catalunya”. El nou
responsable va assenyalar que
la institució ha exercit un lide-

ratge al territori sota la batuta de Cruset i ha avançat que
mantindrà una línia de “continuïtat en tots els temes que estiguin funcionant”. En aquest
sentit va explicar que caldrà
“tenir en compte projectes de
sostenibilitat ambiental i crei-

xements econòmics sostenibles”.
Per impulsar-los va manifestar que “hi ha d’haver consens”
perquè “és un territori complex”. “Malgrat tot aquí funcionen moltes coses, com el turisme i la indústria, que semblen
antagòniques, però que conviuen”, ha valorat. Entre aquests
va parlar de la ZAL, dels quals
ha valorat positivament la seva
línia “mediambiental” i el “benefici” que suposarà per a la regió. També va avançar que incidirà en qüestions energètiques
en un context de preus alts.
Finalment, respecte el turisme de creuers, va ser prudent
i va afirmar que vol conèixer
el projecte en detall abans de
pronunciar-se sobre si cal un
creixement, o no. “No és un
tema exclusiu del Port. És de
consens i hi intervenen molts
actors”, va dir; però va avançar
que “si és bo pel territori, tirarà
endavant; si no, no”.

Per la seva banda, Josep Maria Cruset va manifestar que el
Port “és una organització absolutament clau pel territori i el
conjunt del país” i que és “un
motor econòmic i de garantia
de benestar social”. “Servir-la
és un dels encàrrecs més grans
que a un se li pot fer i que pot
tenir”, va comentar. Sota el seu
mandat va dir que ha volgut
“pensar en gran”. “Pensar que
tot ho tenim a l’abast i podem
ser tant grans com ens proposéssim”, va remarcar.
El conseller de Territori,
Juli Fernández, va agrair el
traspàs fet per part de Cruset
a Garreta i va exposar que el
Port és una institució que ha
“d’ajudar a garantir la prosperitat i el benestar”. “Alhora
el Port contribueix a la internacionalització de Catalunya
i del Camp de Tarragona i de
Tarragona, és una finestra al
món que volem obrir encara
més i ser-ne fidels”.

Josep M. Cruset fa balanç dels seus 4 anys
al capdavant del Port
El president sortint anuncia una inversió de 50 milions en la modernització
i ampliació de la terminal de la Boella
Redacció / Tarragona
El Port invertirà més de 50
milions en la modernització i
ampliació de la terminal de la
Boella. L’Autoritat Portuària
va comprar poc abans de l’estiu uns terrenys, de 200.000
m2, a l’entorn del complex
educatiu de la Laboral per 8
milions d’euros. Aquesta inversió permetrà operar setze
trens diaris de mercaderies.
Ho va anunciar Josep M. Cruset en el balanç dels quatre
anys al capdavant de l’organització.
El president de l’Autoritat
Portuària va posar en relleu
la transformació del Port des
de l’inici del mandat l’any
2018, tant en l’àmbit d’infraestructures, de diversificació
de tràfics, com en els de la sostenibilitat. També va repassar

car que la concessió per explotar-la està en vies de tramitació. “Passarem dels 40.000
metres quadrats que té avui la
terminal ferroviària a 130.000.
Això permetrà operar setze
trens diaris”, va detallar. Cruset va recalcar també que Ports
de l’Estat va aprovar recentment la Pla Director d’Infraestructures del Port de Tarragona 2015-2035, després de vuit
anys de tramitació.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Josep M. Cruset va repassar les fites aconseguides en els quatre anys que
ha presidit el Port.

els grans projectes estratègics
inclosos en el pla ‘Horitzó
2023’, amb el qual s’hauran
invertit 150 milions d’euros
en cinc anys. Entre les actuacions principals, Cruset va
destacar l’aprovació del Pla

Especial d’Urbanització de la
Zona d’Activitats Logístiques
(ZAL).
Una altra de les inversions
importants és l’ampliació i
modernització de la terminal
de la Boella. Cruset va expli-

Cinquè port de l’Estat
Cruset va posar en valor
que durant el seu mandat el
Port ha passat de ser el setè de
l’Estat al cinquè, subratllant
que és el que ha crescut més
entre els principals deu ports,
amb un 19% més de tràfics.
Alhora, Cruset va desgranar
la situació econòmica del Port
posant el focus en els més de
100 milions d’euros d’inversió, reduint l’endeutament

en un 27% i aconseguint uns
ingressos de més de 200 milions d’euros, amb un resultat
d’explotació de 21 milions de

El pla Horitzó 2023
haurà suposat la
inversió de 150
milions en 5 anys,
amb projectes
com la ZAL
beneficis durant el seu mandat. Cruset també va assenyalar que s’han superat crisis i
situacions d’emergència derivades dels temporals, riuades,
la pandèmia o les conseqüències de la guerra d’Ucraïna.
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Esdeveniments empresarials

La autenticidad, secreto del éxito
(también para las marcas)
El Branding Day, organizado por la Cadena SER y patrocinado por Techma Business School, reivindica la
honestidad en la construcción de las identidades corporativas

Conferencias y mesas redondas analizaron las tendencias actuales.

Dani Revenga / Reus
Puede parecer una paradoja,
pero no lo es. En una era en
que los mensajes de marca
han implosionado exponencialmente en volumen y en
tendencias, los expertos que
participaron en el Branding
Day de Reus coincidieron en
que la autenticidad es la clave del éxito ante unos consumidores que saben distinguir
la impostura y la artificiosi-

dad. Más de 400 personas se
dieron cita en un evento organizado por la Cadena SER que
contó con Techma Business
School como partner académico.
Toni Segarra, uno de los publicistas de más prestigio a nivel mundial, autor por ejemplo
de la recordada campaña de
‘¿Te gusta conducir?’ (BMW),
diagnosticó que “construir
marca hoy es mucho más difícil que hace veinte años, por-

El reconocido publicista Toni Segarra pronunció una de las conferencias.

que el escenario está mucho
más fragmentado”. Para tener
éxito en este entorno, Segarra
apeló al talento y a enfoques
nuevos a partir de lo que él llama “ignorancia creativa”, un
proceso que permite enfocar
la construcción de marca “sin
sesgos ni prejuicios”.
La sostenibilidad, el cambio
climático, el feminismo, la lucha contra las desigualdades
sociales… son tendencias ideológicas de la sociedad a las que
muchas marcas de apuntan, ya

sea por convicción o por estrategia de posicionamiento. Y es
lógico que sea así, aunque los
ponentes del Branding Day
coincidieron en que una marca debe proyectar autenticidad
en sus valores, identificando
lo que la hace diferente para
conectar con su público, muy
anestesiado ante el bombardeo
de mensajes de marca de la sociedad actual, con las redes sociales como gran amplificador.
Ponentes como Carolina
Alegre (Ikea), David Espluga

(espluga + associates), Marta
Miguel (Brico Depot), Gema
Arias o Abel Sanchez (HP) defendieron una construcción
de marca honesta, centrada
en valores reales y sostenida
en el tiempo. Un aspecto este,
el de la coherencia, que muchas marcas no respetan en
una dinámica de mensajes
compulsivos en los que, a menudo, se pierde de vista que la
calidad tiene más retorno que
la cantidad también en este
ámbito.

ALGUNOS DE LOS PONENTES DEL BRANDING DAY

MARTA MIGUEL
Brico Depot

DAVID ESPLUGA
espluga + associates

CAROLINA ALEGRE
Ikea

ABEL SÁNCHEZ
HP

“Para que las marcas conecten
tienen que ser reales, venimos de
muchos años en los que la marca
era una construcción artificial que
se ponía delante de seres pasivos.
Todo esto ha cambiado, porque
ahora los consumidores tienen
mucho sentido crítico, no podemos
hacer monólogos”

“Las marcas se apuntan a las
tendencias de cada momento,
pero la realidad es que el 71%
del consumido no les atribuye
credibilidad. Para tenerla, hacer
es más importante que decir. Su
identidad tiene que ser real, con
unos valores concretos mantenidos
en el tiempo”

“Les marcas no tienen que
impostar, tienen que destacar lo
que tienen de único, lo que es
diferencial, para conectar con el
consumidor, transmitir su identidad
real. Es clave tener un propósito
que sea auténtico y creíble para su
comunidad”

“Es básica la personalización del
propósito, hacer un márketing para
un mundo mejor. Y en este sentido,
involucrar a los usuarios, cocrear
campañas, da valor añadido. Como
también lo da el packaging, que es
una inversión con retorno”
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MEMÒRIA CORPORATIVA 2021

Històries de superació

«Jo penso que tot és possible.
Em costarà més o menys, però
sé que amb temps puc fer-ho tot»
LA HISTÒRIA DE MARC RODRÍGUEZ I CARLOS GARCIA
TALLER OCUPACIONAL FUNDACIÓ ESTELA PER A LA DISCAPACITAT

Descobreix aquesta
i altres experiències a
memories.xarxatecla.cat
i QR adjunt
La Xarxa Santa Tecla, Sanitària, Social i Docent és una agrupació de fundacions sanitàries i socials sense ànim de lucre que vetlla per les necessitats
sanitàries i socials de les persones del territori i aposta per un model de proximitat amb més de 40 centres repartits pel Tarragonès i el Baix Penedès.

10

Novembre

2022

ANÀLISI
En un moment de grans
canvis, de molta incertesa i
amb importants reptes de futur, les empreses no tenim més
alternativa que fer front a la realitat actual. I quin paper pot
jugar la Innovació? Al #Trinxat
d’Octubre es debatia amb Àurea Rodríguez sobre el concepte base d’innovació, doncs
sembla difícil d’acotar i que hi
ha visions diferents.
Innovació es podria definir
com fer les coses de forma diferent a com s’ha fet fins ara.
I aquest fet diferent, hauria
de suposar una millora. Hi
ha força consens en distingir
Innovació de creativitat o imaginació. Si és innovació, s’han
de fer coses, hi ha d’haver aplicació. No es pot quedar en una
idea brillant.
Hi ha qui limita la innovació als grans canvis tecnològics
(velcro, blockchain, impremta,...), però hi ha força consens
en incloure-hi també qualsevol
petita millora. També s’hi inclouria una millora que fa una
empresa que és novetat per a
l’empresa, però que ja s’està aplicant a altres llocs. I qui
per definir innovació necessita
la validació del receptor de la
mateixa. Seria innovació quan
el client rep aquella novetat.
Es important també no limitar el concepte al desenvolupament del producte. També
pot donar-se en la forma de
producció, en l’organització
de l’empresa, en la comercialització... però també a qualsevol activitat humana com educar els fills.
La innovació pren la seva
importància perquè és la clau
de la competitivitat de les empreses i els territoris, més en
moments com els actuals de
canvis constants i on més que
mai és aplicable la paradoxa
de la Reina Vermella: “Aquí,
hay que correr todo lo posible
para permanecer en el mismo
lugar. Para llegar a otro sitio
hay que correr el doble de rápido”.
Si tant important és la innovació, perquè s’aplica tant

Hildebrand Salvat
Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

Les barreres a la innovació

els errors. Eliminar les pors al
canvi i les pors a les represàlies
per les possibles errades.
I un altre factor rellevant
per no poder innovar és la
falta de qualificació de la
plantilla de l’empresa. Sense
suficient formació sobre les
diferents àrees i processos que
es realitzen, mancaran soluciones de com es poden millorar,
Les idees son claus per innovar, son necessàries, però no
son suficients. Cal mantenir
una cultura que sigui receptiva
a les noves idees, que aquestes
no es decapitin (com fa la Rei-

Sense recursos la
innovació es pot
ofegar: diners,
capacitats, temps...
Recursos que s’han
de retirar d’altres
prioritats

poc? El motor de la innovació
és una situació de crisi. La pressió de que les coses no estan
bé, que hi ha quelcom que no
funciona, que no entra ningú
a la botiga o al restaurant, que
no ens compren els productes... “La necesidad agudiza el
ingenio” diu la cita, per tant és
davant situacions dramàtiques
on pot aparèixer la innovació.
Però, si no hi ha pressió per
fer les coses d’una altra manera, perquè les hauríem de canviar? Aquesta pressió es percep
clarament a les empreses, que
es mouen majoritàriament en
entorns competitius. Si les empreses no fan les coses bé, si
no fan les coses millor que els
seus competidors, perden els

seus avantatges competitius.
I llavors els clients deixen de
comprar. La pressió del mercat
és una important pressió per a
la innovació.
I doncs, i tot i això, perquè
no passa? De la mateixa manera que cal una “pressió”,
cal una motivació. Cal veure
la pressió que actua des d’una
perspectiva negativa, de fugida, com l’anvers de la moneda
que és la motivació que porta a
creure que mitjançant la innovació, fent les coses de forma
diferent hi ha possibilitats de
millorar.
I amb la motivació hi ha
d’haver una ruta, un camí, una
estratègia. La innovació no pot
ser un plantejament aleatori,

erràtic. I per definir aquesta
estratègia és clau conèixer el
mercat al qual es dirigeix l’empresa. Les necessitats, problemàtiques, motivacions, els processos de decisió i compra—.
Tanmateix, a les estratègies se les menja la cultura per
esmorzar. Molts dels experts
reconeguts del país, com la
mateixa Àurea o en Xavier
Marcet, destaquen el pes del
factor cultural. Per tal que a
les organitzacions frueixi la innovació cal desenvolupar cultures innovadores i això vol dir
facilitar la generació d’idees
noves, facilitar la realització de
proves, facilitar l’experimentació i acceptar el fracàs. Valorar
els intents més que castigar

na vermella al conte d’Alicia).
Aquesta cultura inclou la idea
que una empresa innovadora
és conscient que la innovació
no porta resultats certs i molt
menys immediats, porta incertesa, suposa probabilitats
d’èxit, però també de fracàs.
La innovació es comença sent
conscients del possible fracàs.
Continua sent prou fàcil
això d’innovar. Però per innovar son claus els recursos. Sense recursos la innovació es pot
ofegar a les primeres de canvi,
en qualsevol organització. Recursos en diners, en capacitats,
en temps i en hores. Recursos
que s’han de retirar d’altres
prioritats que té l’organització.
Recursos que no es destinaran
als ingressos a curt termini,
que no generaran beneficis en
l’actual exercici. Però que son
el camí (que no la garantia)
de supervivència, creixement
i prosperitat a llarg termini.

www.indicador.cat
Tota la informació econòmica de
les comarques de Tarragona
a la versió digital de
l’Indicador d’Economia
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Jurídic
Joan-Andreu Reverter i Garriga
Advocat
lex@bufetreverter.cat - www.bufetreverter.cat

Una escletxa d’esperança
per aconseguir l’exoneració
del deute públic

freepik

En l’últim article publicat
a l’Indicador d’Economia ja
vaig comentar com la nova
reforma de la Llei Concursal,
que va entrar en vigor el passat 26 de setembre, suposava
un avenç per aconseguir un
marc normatiu que garanteixi
el dret a la Segona Oportunitat. En particular, vam valorar
molt positivament que el nou
text establís una via específica
per a garantir la continuïtat de
l’activitat de les microempreses i els autònoms que passen
per un moment de dificultat.
Ara em referiré, però, a
una mancança. Em refereixo a
l’exoneració del deute públic,
és a dir, eliminar o ajornar allò
que, en el context d’una fallida
empresarial, s’ha de pagar a les
administracions, en particular a
l’Agència Tributària o a la Seguretat Social. Una figura aquesta, la de l’exoneració del deute
públic, marcada ja com obligatòria per la Unió Europea però
que no contempla aquesta reforma a l’Estat espanyol.
I ho fa amb l’argument que
els deutes amb les administracions són sagrats per una qüestió de solidaritat i interès general. Oblidant els arguments
que utilitza la normativa europea, que desenvolupen la idea

que quan es facilita la continuïtat d’una empresa s’està
mantenint un focus de generació de riquesa que es tradueix
en llocs de treball i pagament

d’impostos. Un escenari molt
més desitjable que abocar a
l’emprenedor a la marginalitat
o a l’economia submergida.
Amb aquest enfocament és,

per tant, una qüestió d’interès
general.
L’escletxa d’esperança a la
que em referia és la iniciativa de l’Audiència Provincial

d’Alacant que, a partir del cas
concret d’un matrimoni administrador d’una societat que ha
de satisfer un deute de 190.000
a la Seguretat Social, planteja al Tribunal de Justícia de la
Unió Europea el que des del
punt de vista jurídic és una evidència: els estats de la Unió no
poden contradir amb les seves
legislacions els principis rectors de l’ordenament legal que
marca Europa, tal com recull
una sentència d’un jutjat d’Albacete. De fet, segons els arguments d’aquests organismes,
aquests principis són d’aplicació directa al territori europeu,
perquè suposen la cúspide de
la piràmide legislativa que regeix el nostre sistema judicial.
Ara cal esperar la resposta del TJUE, però és evident
que s’està obrint un camí en
el que hi ha l’esperança que,
mitjançant l’exoneració del
deute públic, es pugui arribar a tenir un marc en el que
aquesta Segona Oportunitat
sigui factible, apropant-nos al
paradigma anglosaxó: protegir l’emprenedor com a actiu
de la societat que és. En cas
contrari, demostraríem que
no hem aprés res de les crisis
continuades que estem patint
des de 2008.

SERVEI
D’ASSESSORAMENT

A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA
suport a la creació d’una nova empresa
suport a sectors estratègics
suport especialitzat
càpsules d’innovació i estratègia

servei
gratuït
Ubicat a l’Antic Hospital
C. de Sant Joan s/n
info.empresaiocupacio@reus.cat
977 010 003
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Coneixement i Empresa

Com transformar emprenedors
en empresaris d’èxit
La URV promou i acompanya la creació d’start-ups per retenir el talent trencador al territori
Esteve Giralt / Tarragona
No és fàcil convertir una bona
idea, un projecte de negoci
trencador, en una empresa
viable. Arreu, fa anys que es
promou l’emprenedoria, moltes vegades amb més voluntat que coneixement. L’acompanyament dels emprenedors,
en la majoria de casos joves,
és clau per aconseguir l’èxit.
La Universitat Rovira i Virgili
(URV) treballa per ajudar a
transformar idees brillants i
innovadores en projectes empresarials sòlids.

NEEDCARHELP. Revisen cotxes de segona mà per fer un informe al potencial
comprador de l’estat del vehicle amb l’objectiu d’evitar enganys. Neix al
2021 amb una inversió de 200 euros.

El primer pas, la creació
d’una start-up a partir d’una
bona idea i molt de coneixement. Diversos casos recents
d’èxit demostren que s’està
fent bé la feina. Quan la fórmula funciona, es genera activitat
econòmica i riquesa i s’aconsegueix retenir el talent jove
al territori. Molts cops bones
idees parides a Tarragona acaben convertint-se en negocis a
l’àrea de Barcelona, on hi ha
més capital disposat a invertir.
“L’acompanyament als emprenedors és un dels nostres
pilars, en el que portem d’any
hem fet més de cent reunions
i acompanyat a 48 projectes
diferents, guiant i ajudant per
acabar-los consolidant com a
empreses”, explica Xavier Càmara, director de la Càtedra
URV-Empresa sobre el Foment
de l’Emprenedoria i Creació
d’Empreses. “Busquem constantment que passin coses”,
afegeix.
I passen coses. Un dels casos més recents d’èxit és l’em-

presa Needcarhelp. Van detectar una necessitat: com tenir la
tranquil·litat que el cotxe que
estàs comprant de segona mà
està en bon estat, que no t’estan aixecant la camisa. La Marta Sol, amb el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses
de la URV fet a Reus a Reus,
i el Sergei Savchak, expert en
mecànica, es van aliar per crear una start-up amb l’ajuda de
la universitat. Ara ja són una
empresa en fase d’expansió.
“L’acompanyament de la Càtedra va ser fonamental, ens va
ajudar molt al principi, a resoldre molts dels dubtes que teníem”, recorda Sol. Van fer el pla
de negoci aprofitant l’aturada
per la pandèmia. “És fonamental l’orientació, saber quin pas
has de donar. Abans d’enamorar-te amb la teva idea, t’has de
preguntar: ¿el mercat ho vol?”,
insisteix Càmara.
En el cas de Needcarhelp el
mercat ho volia. Envien un tècnic a revisar el cotxe de segona

mà que vols comprar, allà on
estigui, i el comprador rep un
informe detallat de l’estat del
vehicle, inclosa una prova de
conducció.
Els dubtes quan es vol posar
en marxa una empresa poden
aparèixer en àmbits diversos,
des del màrqueting a l’àmbit
legal, passant per l’estratègia
de mercat. “El gran handicap
és el finançament. Costa molt
fer entendre a un emprenedor
que el seu projecte no podrà
captar inversors i que haurà de
buscar el finançament pel seu
compte, demanant un crèdit”,
sosté Càmara.
Aconseguir els diners de la
inversió inicial no és sempre
un obstacle. Hi ha idees que
necessiten poc capital per començar a caminar. “Vam invertir per començar 200 euros”,
recorda la cofundadora, Marta Sol, de només 26 anys. La
clau, l’estratègia a les xarxes
socials, en concret al Tik-tok,
on van aconseguir deu milions

GAMLAB. Xavi Corbella, educador, Luís Díaz, treballador social, i Oriol
Montesó, periodista, han creat una cooperativa que promou l’educació a
través del joc. Triomfen amb les capses d’aprenentatge

ACTIVATIC. En Dídac Martínez, professor, i l’Ivan Plana, expert en
aplicacions, estan revolucionant els centres tradicionals de repàs amb la
realitat virtual, l’educació emocional i el metavers.

de visualitzacions gràcies al seu
enginy.
Hi ha molts altres casos,
però, que cal trobar inversors.
La Càtedra de la URV està
fomentant també les anomenades rondes d’inversió per
donar a conèixer els projectes
a persones amb capital i ganes
d’apostar per nous negocis.

Needcarhelp ha trobat ara
un inversor en una d’aquestes rondes per fer front a un
procés de creixement arreu
de l’Estat i a fora, a Portugal,
França i Itàlia. Tenen ja 16 treballadors.
L’ecosistema
d’emprenedoria que s’ha acabat creant al voltant de la Càtedra

T'AJUDEM A COMUNICAR MILLOR PER SER MÉS COMPETITIU
I ADAPTAR-TE ALS CANVIS
977 127 210
bonaimatge@bonaimatge.com

www.bonaimatge.com
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Coneixement i Empresa
URV-Empresa inclou també
ajuntaments com el de Reus
o Tarragona o la Diputació de
Tarragona, amb suport econòmic a través de línies d’ajudes i
subvencions.
Un dels objectius de la URV,
convertit en línia de treball, és
aconseguir donar solucions
tecnològiques a la petita i mitjana empresa, que molts cops
no té el múscul suficient per
fer grans inversions en I+D
(investigació i desenvolupament) o necessita respostes
més ràpides a un problema
concret. Tothom hi guanya
perquè la URV busca donar
sortida a innovacions tecnològiques sorgides de la feina dels
investigadors al laboratoris de
la universitat.
Qüestió d’actitud
L’ambició i l’atreviment
són fonamentals. Needcarhelp
vol implantar-se per tota la
Península Ibèrica i després al
2023 anar a França i Italia. Des
del febrer a ara han facturat
400.000 euros. “No he tingut
mai por”, diu Sol, que va posar
en marxa l’empresa acabada
de sortir dels graus de Comerç
Internacional i ADE.
L’emprenedoria va lligada també amb la joventut en
el cas d’Activatic, un projec-

VIAGEDIA. La Mireia Giró ha creat una agència de viatges gens
convencional. Professionalitza l’organització dels viatges i les sortides
escolars amb l’ajuda d’una app.

te nascut al curs 2018-19 per
transformar les tradicionals
escoles de repàs escolar amb
una metodologia trencadora,
basada en l’educació emocional i la intel·ligència artificial, el metavers, que fan servir
per aprendre anglès. Aposten
fortament per la innovació i
les experiències com a forma
d’aprendre. El Dídac Martínez, mestre, i l’Ivan Plana, de
28 anys, expert en aplicacions
informàtiques, són els dos socis i ànimes d’Activatic. Ja tenen acadèmies a Montblanc,
Tarragona, Reus i Constantí.
La idea és estendre el projecte

en xarxa pel territori, també
a Barcelona. “Fa 50 anys que
estem ensenyant igual, no ha
canviat res. El nostre somni,
canviar l’educació”, diu Martínez. “La Càtedra d’Emprenedoria ens va servir per reflexionar sobre el nostre projecte”,
afegeix.
Sense sortir del món de
l’educació i la innovació,
la tarragonina Gamlab s’ha
convertit en una cooperativa d’èxit gràcies a les capses
d’aprenentatge. Tenen altres
productes i projectes, tots al
voltant de l’educació i la voluntat d’innovar i canviar les

coses. La gamificació, el joc
com a recurs motivador, és un
dels trets d’identitat. Entre els
seus clients, els ajuntaments,
instituts, escoles o empreses,
on també han detectat forta
demanda per fer formació
buscant la motivació del treballadors. Han facturat en el que
va d’any 200.000 euros. Van
començar a Tarragona però
ja tenen clients arreu del país.
Tenen ja tres empleats fixes,
més contractacions temporals
per tirar endavant projectes
concrets, com els casals d’estiu. Van néixer la primavera de
2021. “La URV ens va ajudar
a detectar mancances nostres
sobretot en la comercialització
dels productes”, explica l’Oriol Montesó.
Viagedia no és una agència
de viatges convencional. També start-up sorgida de la URV,
professionalitza l’organització
dels viatges i les sortides escolars. Està enfocada a les escoles i instituts que preparen el
viatge de fi de curs però volen
sentir que tenen un acompanyament personalitzat i professionalitzat durant tot el procés. La Mireia Giró, diplomada
en Turisme, és la fundadora.
Amb l’ajuda d’una app es pot
dissenyar un viatge a mida. Va
tenir la idea de negoci mentre

feia el màster en Emprenedoria i Innovació de la URV. Va
crear Viagedia al 2019, després
d’acumular més d’una dècada
d’experiència en el món de les
agències de viatges. Ni la pandèmia, amb la mobilitat tant
condicionada durant dos anys,
ha pogut amb la seva idea de
negoci.
Aquests són quatre casos
d’èxit d’empreses sorgides al
voltant de la universitat, de
sectors molt diversos, però
n’hi ha molts d’altres. Part dels
projectes d’emprenedoria que
arriben a la Càtedra, explica
Càmara, neixen fruit de la voluntat d’auto ocupar-se, en un
context econòmic sovint hostil pels joves acabats de sortir
d’un grau. El món digital i en
concret del comerç digital són
terrenys abonats per l’emprenedoria.
La formació és un dels pilars bàsics de la generació
d’start-ups i emprenedoria. El
coneixement és clau per aconseguir l’èxit. Amb aquest neguit, la Càtedra URV-Empresa
ha impulsat una assignatura
transversal que poden fer estudiants de graus molt diversos.
“Volem donar eines per emprendre a tots els estudiants,
perquè coneguin l’emprenedoria”, afegeix Càmara.
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Vins a l’alça davant un altre Nadal incert
Superada la pandèmia, el sector afronta la millor època de l’any obligat a pujar preus
per l’encariment desbocat de les matèries primeres
Esteve Giralt / Tarragona
Després de patir i resistir
els efectes de la crisi sanitària global durant dos anys,
pel món del vi el Nadal del
2022 està marcat des de
fa temps en vermell com un
moment per treure estoc i
recuperar-se de la sotragada de la pandèmia. Els bons
auguris han quedat una mica
aigualits davant la conjuntura econòmica global, amb la
inflació disparada, els costos
de les matèries primeres pels
núvols i la por als mercats davant una nova recessió. Les
previsibles conseqüències, a
un mes de les festes nadalenques, el moment de més vendes de tot l’any, vins per força
a preus més alts.
És molt complicat mesurar
l’abast de la pujada dels preus
perquè cada celler compensa-

d’agost”, posa com a exemple
Just.
Els grans vins, dels preus
més alts, amb més marge de
benefici, podran assumir una
mica millor l’encariment dels
costos de producció i podran
contenir més la pujada de
preus en funció de la demanda. En canvi, els primers vins
de cada celler, els de més gran
consum, amb una relació qualitat preu ja molt equilibrada,
patiran perquè per força hauran de pujar preus tot i tenir
marges molt escassos.
Amb tot, les pujades no podran compensar, ni de bon

El preu del vidre o del suro obliga a pujar els preus del sector vitivinícola.

rà com podrà i sabrà els costos
disparats, especialment per la
cotització desbocada de matèries primeres clau com el vidre

(ampolles), el suro (taps) o el
cartró (embalatge). A sumar, és
clar, l’electricitat i el transport.
Les pujades rondaran de mitjana i en funció de la categoria
dels vins entre el cinc i el quinze per cent, segons expliquen
fonts de les denominacions
d’origen (DO’s) tarragonines.
Els preus del suro o el vidre
estan disparats, amb pujades
constants. “És insostenible
aquest nivell de pujades”, adverteix Ricard Sebastià Foraster, president de la DO Conca de Barberà. “És horrorós,
vidre, taps i cartró han pujat
un 30%”, afegeix Pilar Just,
presidenta de la DO Montsant.
S’afegeixen a més els problemes d’abastiment de determinades matèries, fonamentals
pel sector, com el vidre, que ha
obligat els cellers a modificar
fins i tot el ritme de l’embotellat. “Hem embotellat a finals

Els vins amb més
marge de benefici
poden assumir millor
l’encariment de
matèries primeres
tros, l’encariment dels costos.
“La pujada de preus serà moderada”, preveu Ricard Sebastià Foraster, president de la
DO Conca de Barberà, amb
25 cellers. “La relació qualitat
preu dels nostres vins és boníssima, els marges estan ja molt
ajustats”, destaca Just.
Tot i que el novembre ja
és un molt bon moment per
saber què acabarà passant al
Nadal, pel ritme de comandes,
la incertesa és una altra de les
notes dominants en un món
tant canviant, condicionat per
variables com la conjuntura
política internacional, amb
la guerra a Ucraïna i la crisis

Perlat, a l’avantguarda dels clàssics
Cellers Unió, des de 1942 · www.cellersunio.com

energètica mundial obertes,
com a grans amenaces. “Hem
d’estar preparats per servir
les comandes, fins a darrera
hora”, explica Sebastià Foraster.
Els cellers es juguen part
important de l’any durant les
festes de Nadal, el moment
de més vendes de tot l’any. És
crucial pel vi i encara molt més
pel cava. Tot i les turbulències, si no hi ha un daltabaix, el
Nadal serà bo. “Hi ha moltes
ganes de celebrar, serà un bon
Nadal, tot i que es percep la
por dels mercats”, preveu Sebastià Foraster. “La campanya
nadalenca es preveu que sigui
bona, de fet, està sent bona, hi
ha moviment de vendes i comandes”, coincideix Pilar Just,
presidenta de la DO Montsant.
Les denominacions d’origen
són un bon termòmetre perquè tenen la competència de
donar els segells de garantia
amb els que s’embotellen els
vins.
Per l’optimisme, veure que
el 2022, si el Nadal no acaba
sent catastròfic, cosa poc probable, serà un any globalment
de recuperació pel sector
vinícola. La primavera i l’estiu han estat de molt bones
vendes, amb sortida de part
de les ampolles que s’havien
quedat als cellers durant la
pandèmia, quan la demanda
es va ensorrar per culpa del
tancament primer i les fortes
restriccions del sector de la
restauració. “Fins a l’estiu, les
vendes havien anat cap amunt,
les perspectives eren boníssimes. Hi havia molta alegria en
les comandes, no es donava a
l’abast”, recorda Foraster (DO
Conca de Barberà).
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Bona verema per qualitat i quantitat
Les sis DO’s de Tarragona obtenen dels ceps volums molt semblants als valors mitjans,
tot i la forta sequera i un estiu tòrrid
E. G. / Tarragona

ons de quilos (el 30% de tota
la verema).

Després d’un gran 2021, excepcional, la verema del 22
ha tornat a ser bona, tant per
qualitat com per quantitat,
amb volums arreu semblants
a la mitjana dels darrers anys,
deixant a banda la catastròfica verema del 2020 per culpa del míldiu. Els viticultors
han portat aquest final d’estiu raïm de gran qualitat als
cellers, la base indispensable
per elaborar els grans vins.
Els viticultors han venut el
seu raïm entre un 10 i un 15%
més car a denominacions
d’origen com la DOQ Priorat,
però la pujada no ha compensat tampoc els costos també
disparats a la pagesia.

Mirant a l’estranger
L’exportació i diversificació
de mercats juga a favors dels
vins de les cinc denominacions
d’origen pròpies de la demarcació tarragonina (Tarragona,
Conca de Barberà, Priorat,
Montsant i Terra Alta), a afegir
la presència de la DO Penedès,
la DO Cava i la DO Catalunya.
Si la demanda de proximitat
afluixa, o no té tanta capacitat
de pagar preus més cars, els
vins viatgen més a fora. Ara bé,
el mercat interior és clau.
La DO Conca de Barberà
ven entre el 60 i el 70% dels
vins al mercat català. Prop
d’un 30% viatja a fora, sobretot a Europa, però també als
Estats Units o l’Àsia. El mercat
espanyol només compra un
10% de les ampolles d’aquesta
DO en creixement. Varietats
pròpies, com el trepat, carre-

“La verema ha anat molt bé,
sanitàriament ha estat un any
perfecte. Estem molt contents
amb el volum i les sensacions”,

En general, els volums de raÏm recollit han estat al nivell de la mitjana dels
darrers anys.

destaca Ricard Sebastià Foraster, president de la DO Conca
de Barberà (1 milió de quilos).
“Ha sigut una bona verema,
per quantitat i per qualitat”,
destaca Pilar Just, presidenta
de la DO Montsant (7,5 milions de quilos veremats). A
la DOQ Priorat (6 milions de
quilos), referent pel sector a

la demarcació, les coses també
han anat bé, tant pel volum de
la collita com per la qualitat
del raïm.
A la DO Terra Alta (39 milions de quilos), la verema ha
estat també de qualitat “excepcional”, especialment de la
varietat més emblemàtica, la
garnatxa blanca, amb 12 mili-

gades d’identitat, ajuden a denominacions d’origen com la
Conca de Barberà a donar-se
conèixer fora.
La DO Montsant ven pràcticament la meitat dels vins a
fora, amb creixement en nous
mercats com l’asiàtic, amb experiències d’èxit a països com
el Japó o la Xina. “Hem estat
picant pedra durant molts
anys, som una DO petita que
es va obrint pas”, subratlla Just,
al capdavant de la DO Montsant, que comercialitza anualment 6,5 milions d’ampolles.
La DOQ Priorat, amb una
excel·lent reputació, també
ven part important dels seus
vins als mercats estrangers. Més
de mig milió d’ampolles tornaran a marxar enguany als Estats
Units, país que atrau més del
10% de les exportacions prioratines. El gran mercat internacional és, però, l’europeu, amb
compradors de pes com Alemanya, Suïssa o Holanda.
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Castell d’Or potencia
l’e-commerce
La nova web millora l’experiència de l’usuari
i reforça els continguts
Redacció / Vilarodona
Com a la resta de sectors,
el canal digital és cada cop
més important en la comercialització dels productes vitivinícoles. Atents a aquesta
tendència, des de Castell d’Or,
empresa del sector que aplega a 16 cooperatives de les
comarques de Tarragona, acaben de llançar una nova pàgina web que inclou una nova
botiga on-line que millora l’experiència de l’usuari. El nou
portal aposta també per reforçar els continguts per millorar
el posicionament a internet i
fidelitzar els seus visitants.
La venda on-line representa
fins ara un tant per cent molt
reduït del total de vendes de
Castell d’Or. D’aquí la necessitat de reformular la botiga
on-line, per tal de poder potenciar aquest canal. El nou
e-commerce millora la informació i presentació del producte. La web s’ha dissenyat
per millorar el posicionament
SEO i la usabilitat.
La digitalització és, de fet,
un dels reptes de competitivitat del sector. El 2018 només
el 51% dels cellers comptava
amb botiga en línia per vendre
els seus vins. Va ser a partir de
2020, arran de la pandèmia
que es va produir un notable
increment de la venda online. Tot i que, com apunten
des de Castell d’Or, la venda
on-line ha recuperat nivells
pre-pandèmics, la digitalització i la gestió de la informació

ANUNCI_INDICADOR_NOV2019.pdf

on-line té més valor que mai i
els cellers que millor treballin
la seva imatge digital i la informació que aporten són més
competitius. L’usuari busca informació, recomanacions, maridatges i cal una actualització
constant dels canals.
En aquest sentit, una altra
aposta important és el bloc,
on l’usuari podrà trobar propostes de maridatges i gastronomia, amb l’objectiu de
millorar el posicionament a
internet i fidelitzar els usuaris,
gràcies al contingut de qualitat. A banda de la informació
corporativa sobre les 16 cooperatives que foment el grup i la
informació sobre la DO Cava i
la zona d’influència de Castell
d’Or. Amb aquesta nova pàgina web, Castell d’Or ha fet
també un restyling de la seva
imatge corporativa.
El CEO de Castell d’Or,
Jordi Amell, ha volgut destacar que “Castell d’Or està actualment molt focalitzada en
1
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optimitzar la seva estratègia
de brànding i apropar-nos al
consumidor i, en aquest sentit,
hem fet un esforç per oferir

La digitalització és
un dels reptes de
competitivitat del sector
una web més coherent amb
la nostra filosofia però també
amb les tendències de navegació actual.”. La responsable de
Comunicació, Cristina García,
ha afegit que “un dels pilars
de la web és poder oferir a
l’usuari contingut informatiu
valuós sobre temes dels seu interès vinculats al món del vi i el
cava així com acompanyar-los
per tal que puguin descobrir i
apropar-se a Castell d’Or com
una marca que sigui atractiva
per ells”.

Joan Carrion
Editor de Vinassos.cat

Un deute històric
pendent
Maria,
Imma,
Pilar,
Daphne, Carmen, Núria, Ester, Montse, Iduvina, Mariona, Anna, Eva, Olivia, Ruth,
Pili, Anne, Cristina, Sara, Sònia, Sílvia, Elisa, Noemí, Marta, Tatiana, Janina, Merche,
Conxita, Sandra, Judit, Maite,
Mercè, Montserrat, Dominic,
Meritxell, Isabel...
Excuses per no publicar
molts d’altres noms propis
que han d’estar en aquesta
llista per mèrits més que demostrats. I és que la petjada,
la passió i el treball realitzat
per tot un seguit d’enòlogues
i viticultores del nostre territori ha estat definitiu per situar els nostres vins en el nivell
de qualitat i de reconeixement que tenen actualment.
Afortunadament,
totes
elles veuen com aquest esforç
i aquest treball realitzat s’ha
vist reconegut en aquest món
tan complexe i —alhora—
tan apassionant com és el del
vi. No tenim prou espai per
afegir moltes d’altres qualitats i virtuts i tampoc voldríem adoptar de cap manera
un to paternalista en aquesta
modesta opinió. No la necessiten pas.
El que si m’agradaria reivindicar —una vegada més—
és la necessitat d’afrontar un
deute històric pendent que
-malgrat un grapat de destacats projectes existents- caldria visibilitzar a casa nostra
d’una manera més global.
I poso com a exemple en

aquest cas les Matildes, les
Joaquimes o les Catalines. Els
noms d’aquelles dones que
amb el seu esforç diari i la
seva tossuderia van fer possible tantes i tantes vinyes del
Priorat (en aquest cas concret les de Porrera) es mantinguessin vives i productives

Sense el treball
de les dones a les
vinyes no seríem
on som
i siguin avui en dia les grans
protagonistes d’un paisatge
que s’han mimat de generació en generació.
Caldria fer un treball col·
lectiu de recerca per ampliar
aquesta llista amb moltes més
Catalines, Joaquimes i Matildes. Elles, en el context històric d’unes comarques deprimides, van mantenir viva
aquella ‘riquesa pagesa ancestral’, mentre altres membres
de la família es veien obligats
a buscar feina en altres sectors econòmics. Tenim un
deute històric amb elles. Sense les seves caminades diàries
de sol a sol fins a les vinyes.
Sense el seu treball constant
per mantenir vives les fileres,
terrasses i bancals de ceps no
seríem on som. Gràcies eternes a totes elles!

A l’estiu, protegeix el raïm
de les cremades solars
C

Protector solar
+ Sofre (DP)

M

Protector
solar (SC)

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Noves solucions
davant el canvi climàtic
Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU
Pol. Ind Constantí, Av. Europa 1-7
43120 Constantí (TGN)

www.afepasa.com
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AFEPASA combat la sequera
amb sofre biològic
La sofrera Pallarès desenvolupa bioestimulants del sòl per minimitzar els efectes del canvi climàtic
amb el suport de la facultat d’Enologia de la URV
del sòl, augmenten la població de PGPR (Plant Growth
Promotion Rhizobacteria) i
regulen els cicles de carboni
i nitrogen, alimentant al microbioma en sòls en poca vida.
La sequera també provoca la

Redacció / Tarragona
La sequera és una de les manifestacions del canvi climàtic que impacta molt negativament en qualsevol activitat
agrària, ja que l’aigua és un
dels recursos essencials per
al creixement de qualsevol
cultiu. La històrica sofrera
Pallarès de Tarragona, AFEPASA, està desenvolupant
en col·laboració amb la facultat d’Enologia de la URV una
nova generació de productes
a partir de sofre biològic que
enriqueixen la matèria orgànica dels sòls i minimitzen els
efectes del canvi climàtic al
sector vitivinícola.
Aquesta nova gamma de
productes incrementen la matèria orgànica del sòl i això
permet la retenció d’aigua (de

Són els principals
proveïdors de sofre
per al sector del vi a
La nova gamma de productes són la conseqüència de l’esforç en recerca i
innovació d’AFEPASA.

la mateixa manera que ho faria una esponja), de nutrients
i genera un ambient favorable
pel creixement de microorganismes. La matèria orgànica és
d’especial interès ja que la seva
aportació és menor que el con-

sum, empobrint cada vegada
més els sòls, fet que es remarca
a conseqüència de la sequera.
L’aportació d’àcids húmics
i fúlvics inclosos a la matèria
orgànica, ajuden al desenvolupament dels microorganismes

nivell europeu
necessitat d’utilitzar aigües de
menor qualitat, amb una elevada salinitat i presència de
carbonats.
Davant d’aquest escenari,
el sofre SULTECH, d’origen
biològic, ajuda a reduir la sali-

nitat i els carbonats del sòl, fet
que alleuja l’estrès hídric a les
arrels i millora l’absorció de la
resta de micro i macronutrients que es troben al terra.
Aquestes conclusions s’han
confirmat amb el treball conjunt que es porta fent a la finca
de Mas dels Frares de la facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona les darreres 3 campanyes.
En aquests assaigs s’ha vist la
millora de les qualitats del sòl,
però a més a més també, la homogeneïtzació de la finca.
AFEPASA
ha
exportat
aquesta tecnologia als més de
70 països en el que hi és present, ja que la problemàtica de
la sequera és global. La companyia va facturar el 2021 18
milions d’euros. L’empresa
tarragonina és el principal
proveïdor de sofre per al sector del vi a nivell europeu.
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Entrevista
Pere Segura
Alcalde de Vila-seca

“Els endarreriments de Hard Rock
afecten a la nostra credibilitat com a país”
Dani Revenga / Vila-seca

camí perquè al final el complex sigui com la societat demana.
Quan un projecte pateix, com
aquest, endarreriments successius hi ha el risc que els
inversors es refredin. Li fa por
aquesta possibilitat?
Els inversors mantenen viu el
seu interès i estan treballant
el projecte de manera intensa.
Però és evident que aquests
endarreriments afecten a la
credibilitat que tenim com a
país. Hem de ser rigorosos,
però també més àgils. No crec
que aquest informe faci tron-

L’alcalde de Vila-seca, Pere
Segura, es mostra confiat
en què l’informe desfavorable del departament d’Acció
Climàtica de la Generalitat
sobre diversos aspectes del
complex Hard Rock Entertaintment World és només un
petit entrebanc més. Segura,
però, es mostra crític amb els
successius
endarreriments
acumulats per una inversió
estratègica que va començar
a gestionar-se fa més de 10
anys.
Com valora l’informe desfavorable d’Acció Climàtica sobre
el complex de Hard Rock Entertainment World?
Amb normalitat. Som els primers interessats en què aquest
projecte es tiri endavant amb
el màxim rigor. De fet, com a
Ajuntament, hem proposat millores al Pla Director en mobilitat i a nivell mediambiental.
Però és cert que després de
10 anys tramitant el projecte
hem de ser crítics per la lentitud que hem demostrat. A més,
algunes de les objeccions són

“Amb projectes com
aquest, hem de ser
qüestionables, com els corredors biològics entre la séquia
i la Xarxa Natura 2000, que estan a un quilòmetre i mig del
lloc on s’ha de construir. De
vegades, tens la sensació que hi
busquem massa complicacions.
Que aquest nou entrebanc arribi en un moment en el què
ERC, un partit crític amb la in-

versió des que es va anunciar,
s’ha quedat sola al Govern és
només coincidència?
Vull pensar que si. Quan ERC
ha presidit el Consorci ha sigut
lleial amb el projecte. Espero
que això seguirà sent així.
Aquests projectes no s’han de
polititzar, i els informes desfavorables només marquen el

rigorosos, però també
més àgils”
tollar la voluntat de l’empresa,
que si ha arribat fins aquí és
per alguna cosa.
Aquesta inversió és estratègica per rellançar el sector turístic, que després de la pandèmia aquest any està registrant

xifres similars a les de 2019.
Quina valoració en fa?
Molt positiva. Perquè després
de la pandèmia hi havia una
mica d’incertesa. I més amb
la pèrdua del turisme rus que
provoca la guerra d’Ucraïna.
Tenim xifres lleugerament per
sota del 2019, gràcies als mercats habituals i en particular als
turistes de proximitat que hem
captat durant la pandèmia. I
això és una molt bona notícia.
Una de les inversions que tenen entre mans a Vila-seca, la
remodelació Passeig Marítim,
es fa pensant en aquest sector. En quin punt està?
Estem a l’espera que ens
aprovin el projecte per poder
començar les obres, després
d’una tramitació que és lenta i
garantista. L’objectiu és recuperar paisatgísticament un entorn excessivament urbanitzat
per poder oferir platges més
sostenibles i més resilients, naturalitzades.
Vila-seca té en el seu terme
municipal bona part de la
Zona d’Actitats Logístiques
que impulsa el Port de Tarragona. Quin impacte n’espera?
Molt important, és una gran
oportunitat per a tot el territo-

10 raons per invertir a Vila-seca

Situació geogràﬁca privilegiada
Accessible i ben connectada
Qualitat de vida excel·lent
Turisme, indústria i logíssca
Economia diversiﬁcada
Generació i atracció de talent
Diversitat d'espais per a noves
iniciaaves empresarials
Marc ideal per a esdeveniments
Projectes de futur
Decidida voluntat insstucional
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Entrevista
ri. Tenim una zona d’un gran
potencial per acollir activitats
de gran valor afegit, a nivell
del Camp de Tarragona i a

“Amb la ZAL hem de
ser ambiciosos: hem
d’atreure activitats de
valor afegit i que suposin
una transformació i
diversificació de la
nostra economia”
nivell de país. Hem de focalitzar esforços per aconseguir
atreure activitats de valor,
gràcies a la connectivitat intermodal que tindrà. Hem
de ser ambiciosos amb les
activitats que busquem, no
hem d’aspirar a magatzems,
hem de buscar les que siguin
realment transformadores i
diversifiquin la nostra economia.
El terme municipal de Vila-seca és un dels que acull el
sector químic, el gran motor
industrial del Camp de Tarragona que afronta reptes molt
importants. Com el veu?
Tenen al davant uns projectes
de futur molt estimulants. És
un sector en reconversió des
del punt de vista energètic,
amb la vista posada a les energies renovables per abandonar els combustibles fòssils.
Com també és un repte tot
allò relacionat amb l’economia circular. Per altra banda,
la química del polímer ofereix moltes oportunitats. Tenim el coneixement, tenim la
indústria, tenim els professionals... Hem d’aconseguir que
les administracions facin realitat les facilitats que necessita la química per seguir sent
un motor econòmic.
En l’àmbit municipal, el
Celler de Vila-seca acull la

seva primera temporada
d’activitats culturals. Quina
valoració en fa?
Vila-seca fa una aposta per la
cultura i aquest equipament
és singular, perquè suposa
recuperar patrimoni i posar-lo en valor amb un espai
multisdisciplinar que és, a
la vegada, un actiu turístic.
Se suma a l’Auditori i altres
equipaments millorant el
nostre posicionament en
aquest àmbit. Les ciutats
amb activitat són ciutats vives.
Una afirmació que també
pren sentit amb l’esport.
Ara el projecte que impulsen és el de la Ciutat Esportiva...
Si, és un repte per a aquest
final de mandat i començaments del següent. És una
inversió important que sumades a les que hem vingut
fent en els darrers anys a altres equipaments ens permeten donar resposta a les necessitats de la ciutadania en
aquest àmbit.
Un altre eix del seu programa és avançar cap a la mobilitat sostenible dins agenda
2030. Com l’estan implementant?
Estem pendents de les ajudes que vagin sortint. Hem
començat amb el transport
públic gratuït i hem de veure
com evolucionen les tecnologies per consolidar un model de mobilitat compartida,
que suposa impulsar un canvi
d’hàbits per anar deixant el
vehicle privat, que al Camp
de Tarragona ens costa de
manera especial. Hem de donar opcions als ciutadans per
aconseguir-ho.
A una mica més de mig any
per a les eleccions, ha decidit ja si es presentarà a la
reelecció?
Encara no està decidit, però
és el més probable. A finals
d’any o començaments del
que ve ho decidirem, però
la motivació és alta en aquest
sentit.

Urbanisme

Vila-seca impulsa
els aparcaments dinàmics
L’objectiu és democratitzar l’espai públic
per millorar la mobilitat i afavorir el comerç local
minuts serà comptabilitzada a
través de l’aplicació Aparcar,
i també seran renovables en
el cas que aquests siguin insuficients. Les persones amb
dificultats d’accés a les noves
tecnologies que no puguin validar l’estacionament a través
de l’aplicació, l’estacionament
dels seus vehicles serà validat
a través de sensors, els quals
seran instal·lats en aquestes
zones. Mitjançant aquestes
places d’estacionament, es vol
facilitar la mobilitat de la població i les compres i gestions
als diversos establiments de Vila-seca.

Redacció / Vila-seca
L’Ajuntament de Vila-seca
posarà en funcionament un
nou sistema d’aparcament
que serà operatiu durant les
properes setmanes. Després
d’una campanya informativa
als veïns i veïnes de Vila-seca, aquest sistema té com a
objectiu facilitar i dinamitzar
les places d’estacionament,
sense cap cost pels usuaris.
Es tracta de les noves zones de 15 minuts, pintades en
color taronja, que han estat
definides en diversos carrers
de Vila-seca, en places d’estacionament ja marcades com a
càrrega i descàrrega, així com
algunes places més, annexes
a aquestes. Concretament, les
places de 15 minuts han estat
marcades als carrers del Comte de Sicart i de Tenor Josep

Forasté, la plaça de Voltes, els
carrers d’Anselm Clavé, de
Santiago Rusiñol, de Sant Jordi, de la Riera, del Requet de
Fèlix, de Tarragona, la rambla
de Catalunya, els carrers de
Vic, de la Font, l’avinguda de
Francesc Macià, el carrer de
Joan Maragall, la plaça dels
Països Catalans i l’avinguda de
Ramon d’Olzina.
Els vehicles habituals de repartiment comercial podran
fer ús de les places de càrrega
i descàrrega entre les 8 i les 11
del matí, mentre que la resta
d’hores i en horari comercial els veïns i les veïnes en podran disposar en franges de
15 minuts com a màxim. Les
annexes a les de càrrega i descàrrega seran zona 15 durant
tot l’horari comercial. Cal destacar que, entre les 13.00 i les
16.00 h i durant la nit, es podrà aparcar de forma il·limitada. La limitació horària de 15

Els punts clau
de la zona 15
Sistema d’aparcament
gratuït
S’hi podrà estacionar 15
minuts
Els 15 minuts seran
renovables
Validació de
l’estacionament amb
l’aplicació Aparcar
Les places també estaran
sensoritzades pensant en
aquelles persones que
tenen dificultats d’accés a
les noves tecnologies
En la franja de 13.00
a 16.00 h, aparcament
il·limitat
A la nit, aparcament
il·limitat, a excepció de les
zones del Centre Històric
(pl. de Voltes i c. de
Tarragona i del Comte de
Sicart).
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Els eixos de la diversificació
El pla estratègic ‘Horitzó 2030’ identifica en l’energia verda, el turisme esportiu,
el comerç i el sector primari les grans oportunitats per a l’Ascó post nuclear
Dani Revenga / Ascó
La relació d’Ascó amb el sector energètic ve de fa anys,
des de la implantació de
l’energia nuclear als anys 80 i
posteriorment, altres plantes
d’energies renovables. El potencial de la zona per la producció elèctrica posa de manifest la importància d’aquest
sector i les oportunitats que
comporten pel municipi. El
pla estratègic d’inversions
Horitzó 2030, encarregat pel
consistori a una consultora
especialitzada, assenyala els
sectors estratègics: l’energia
verda, el turisme (molt en particular el turisme esportiu), el
comerç i els serveis i la recuperació del sector primari.
L’alcalde d’Ascó, Miquel
Àngel Ribes, conscient que
l’energia nuclear és una energia verda de transició, posa el

El know how energètic acumulat durant dècades amb l’energia nuclear com a motor econòmic és un actiu a l’hora
de plantejar alternatives de futur.

focus en el futur post nuclear, i
per tant, des de l’equip de govern es treballa “per millorar
la nostra resiliència, buscant
oportunitats de futur, treballant per una diversificació
econòmica amb unes alternatives ben identificades d’economia circular i aprofitant les
fortaleses del nostre territori
davant transformacions i reptes globals com el canvi climà-

de novembre

tic o els processos de digitalització”.
La regidora de Promoció
Econòmica, Carolina Baiges,
té clar que “hem de posar les
llargues, les activitats que han
de ser clau en el nostre futur
no es poden activar d’avui per
demà”. El primer tinent d’alcalde, Amadeu Pros, comparteix
aquest punt de vista i afegeix
que “els diners públics han de

servir per apuntar les línies estratègiques i crear les condicions, però la clau serà el sector
privat”. En aquest sentit, l’Horitzó 2030 ha de servir també
“per orientar la captació d’ajudes, per tenir clar per a que les
demanem”, explica Baiges.
El document prioritza el sector energètic, que està immers
en una gran transformació que
s’accentuarà en els propers
anys, com el millor àmbit per a
garantir un Ascó (i, de fet, una
Ribera d’Ebre) post nuclear
que pugui mantenir els volums
d’ocupació i la qualitat dels
llocs de treball de les darreres
dècades. “Amb mig segle de
relació amb l’energia, es pot
dir que estem especialitzats,
tenim mà d’obra experta, una
cultura professional dins del
sector energètic”, argumenta
Carolina Baiges. Amadeu Pros
afegeix que “quan portes tant
de temps amb una part important de la població vinculada a
un sector amb tant recorregut
com l’energètic, no pots canviar-ho tot de la nit al dia”.
En ple procés de descarbonització i desnuclearització,
l’Horitzó 2030 apunta tot allò
que té a veure amb les energies verdes com el segment on
es trobaran les millors oportunitats. En particular, al voltant del desenvolupament del
denominat ‘Hidrogen Verd’,
una modalitat energètica que

Comerç, serveis, agricultura...

• X I I I •

• X I •

Organitza

Col·labora

L’Horitzó 2030 recomana estimular sectors com el comerç i els serveis en general i
l’agricultura. En l’àmbit comercial, l’Ajuntament planifica amb la URV com es pot incentivar l’emprenedoria i està treballant en un programa d’acompanyament, especialment en
sectors essencials com l’alimentació, la restauració i l’hostaleria. La digitalització, el finançament o l’elaboració d’un
business plan són alguns dels
reptes per a un sector que és
complementari del turisme.
En el cas de l’agricultura
i el sector primari, l’Horitzó
2030 apunta el Green Deal de
la Unió Europea i l’estratègia
“from farm to fork” (de la granja al plat) com una oportunitat
per recuperar el sector, gràcies a l’aposta pels productes
de proximitat. L’Ajuntament ja
treballa en diverses iniciatives
per fomentar el relleu generacional, com el banc de terres
o l’ampliació de les zones de Els productes de proximitat són un valor per al comerç i també un
regadiu.
reclam turístic.
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El Fons Nuclear, benzina
per a les inversions
El 2023 Ascó i els municipis en àrees nuclears comptaran
amb uns ingressos extra que serviran per finançar projectes
de desenvolupament econòmic
Dani Revenga / Ascó
Instal·lacions de primer nivell com l’estadi d’atletisme tenen un gran potencial per atreure turisme esportiu.

està cridada a ser la clau del
futur, però que necessitarà de
molta investigació i desenvolupament, a més d’una gran
capacitat de producció energètica provinent de renovables.
La Unió Europea hi aposta
i Tarragona aspira a ser una
Vall Europea de l’Hidrogen,
amb una plataforma liderada
per la URV. La gran quantitat
de fons europeus que mobilitzarà aquest pla és una de les
tendències que l’Ajuntament
d’Ascó tindrà en compte de
cara a planificar el futur econòmic del municipi, que podria
tenir un paper important en el
hub energètic que es planifica
a la demarcació de Tarragona.
En aquest sentit, una de les
apostes és fomentar l’emprenedoria dins d’aquest camp,
un objectiu per al que el consistori vol comptar amb el
mentoratge d’empreses com
ANAV -l’empresa que explota
els dos reactors nuclears del
municipi- i Nemon, una consultora local que treballa des
d’Ascó per a empreses energètiques de tot l’Estat.
L’esport, palanca per al
turisme
Desenvolupar el turisme
és l’altre gran repte de futur
per a Ascó. L’Horitzó 2030
assenyala el turisme esportiu
com a gran palanca per ma-

terialitzar aquest objectiu. El
1r tinent d’alcalde, Amadeu
Pros, subratlla que “tenim
unes instal·lacions esportives
de primer nivell, amb unes
pistes d’atletisme, un pavelló,
una futur piscina coberta i en
entorn natural magnífic, amb
el riu com a epicentre, carreteres ideals per al ciclisme o
un camp de tir que atreu practicants de tot Catalunya. Tot
això ens dona moltes possibilitats en un tipus de turisme
que és un dels segments que
més estan creixent, tal com
demostren els bons resultats
que en aquest camp han aconseguit municipis de referència
a nivell turístic com Cambrils
o Salou”.
L’assignatura pendent per
activar aquest potencial és
l’allotjament. En aquest sentit,
Carolina Baiges destaca que
“ja tenim planificat un alberg
gràcies a una subvenció d’Enresa, i treballem també per incentivar la iniciativa privada, ja
sigui en forma de cases rurals,
hostals o hotels”. El regidor de
Cultura, Josep Maria Raduà,
apunta altres atractius turístics
com “la natura, el patrimoni
morisc, les rutes senderistes
i a cavall, el Camí de Sirga
(GR99) i les sortides amb el
llaüt turístic Lo Roiget són altres actius de cara a potenciar
el sector turístic”.

El denominat Fons Nuclear,
un impost creat per la Generalitat al sector, es convertirà l’any que ve en ingressos
extra per als municipis de
les àrees nuclears. El Departament d’Empresa està
definint la fórmula de repartiment dels 24 milions que aniran a parar a les àrees d’Ascó i Vandellòs. En espera de
la lletra petita, des d’Ascó
valoren positivament una injecció de recursos destinats
a polítiques de diversificació
econòmica i ocupació.
Del que ha transcendit fins
al moment, aquests 24 milions es repartirien en les següents partides: 9 milions per
a inversions d’alt impacte; 2,5
per a activitats industrials existents; 3 per fomentar el turisme sostenible; 2 per a la dinamització comercial; 2 per a
polítiques actives d’ocupació;
2 més per a altres polítiques
de promoció econòmica; i 0,5
per a una oficina tècnica que
ajudi als ajuntaments a gestionar aquestes inversions.
Mentre esperen que el reglament que prepara el Govern concreti el repartiment
municipi per municipi, des
de l’Ajutament d’Ascó valoren positivament la injecció
que suposarà en accions com
l’ampliació del polígon industrial, prevista a la zona dels
Aubals. Una àrea d’unes 35

Energia de futur

Les polítiques de suport a l’emprenedoria local són una de les prioritats del
Fons Nuclear.

hectàrees que hauria de canalitzar l’aposta per atreure inversions en l’àmbit de l’energia renovable o l’economia
circular.
Més diners al territori
El Fons Nuclear recaptarà
uns 120 milions d’euros, dels
quals un 20% (aquests 24 milions) aniran a parar a les àrees nuclears. L’alcalde d’Ascó,
Miquel Àngel Ribes, se suma
a la reivindicació que “aquest
percentatge que es queda al
territori hauria de ser més alt
com així passa amb la taxa
turística que es reinverteix
íntegrament al sector turístic.
La finalitat del Fons Nuclear és finançar actuacions de
desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa a les zones nuclears
d’Ascó i Vandellòs per reactivar l’economia, promoure
la competitivitat i millorar

la diversificació econòmica.
Per tant, destinar-hi només
un 20% dels fets imposables
deixarà enrere inversions
alineades amb el fons i im-

L’ampliació del
polígon industrial
és un dels projectes
que se’n podria
beneficiar
portants al nostre municipi”.
El primer Tinent d’Alcalde,
Amadeu Pros, creu que “hem
de ser constructius i aprofitar
aquests recursos, però també
hem de defensar que si els
diners es generen aquí el percentatge que repercuteix a la
zona ha de ser més elevat”.
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TRIBUNA
Les inèrcies acostumen a ser
males companyes de viatge en
l’àmbit empresarial. S’enquisten en les organitzacions i penetren en els seus fonaments
fent-les previsibles en els comportaments i rígides en la seva
flexibilitat. Fan el que sempre
han fet (independentment
que sigui el més correcte) i no
fan allò que no han fet mai. El
qui dia passa, any empeny de
tota la vida.
Són comportaments legítims i relativament còmodes
que fins i tot poden tenir sentit, i donar-nos bons resultats,
davant d’entorns estables i poc
canviants. Quantes vagades no
hem sentit “si una cosa funciona, no la toquis” o “si sempre
ho hem fet així perquè ara ho
hem de canviar”. Una zona de
confort que ens permet anar
fent camí intentant cercar una
rendibilitat acceptable.
Què passa, però, quan hi
ha sotracs en l’entorn? què
passa quan al mercat que sempre hem tingut sota control
li trontollen les bases i allò
que abans era evident ara és
incert? És aquí on entrem en
crisi, és aquí on el nerviosisme
s’apodera de nosaltres i pot jugar-nos alguna mala passada.
Hem sentit moltes vegades
en boca dels economistes que
l’economia són cicles. Fases
en les quals hi ha certa tran-

Producció (amb un possible
“conflicte d’interessos”) o des
del departament de Recursos Humans. Gairebé en tots
els casos s’acostuma a fer des
d’una òptica molt tècnica, focalitzada en els processos i no
en les persones. S’aposta per
models organitzatius, empreses
segures, en base a un corpus
de procediments i a un sistema normatiu més pensat per
evitar riscos i accidents que no
pas per construir un entorn laboral que afavoreixi el desenvolupament saludable de les
persones que hi treballen.
En aquest sentit, i des de
la consolidació en termes de
rendibilitat i de viabilitat de les
empreses segures, cal fer un nou
pas endavant i ens cal avançar
cap a estructures organitzatives amb una visió més àmplia
i sistèmica que pivoti sobre els
treballadors, amb fronteres
més permeables amb els seus
clients i proveïdors, i que estigui més interconnectada amb
la comunitat (entorn socioeconòmic, polític i cultural)
de la que forma part. Ens cal
progressar cap a les empreses saludables.
Una empresa saludable és
aquella plenament compromesa amb l’impacte que genera en les persones del seu
ecosistema, en el medi natural

que l’envolta i en el conjunt
de l’àmbit social en que està
immersa. Una empresa saludable
vetlla perquè els seus col·laboradors tinguin unes condicions físiques adequades i un
ambient psicosocial òptim, i
afavoreix una relació equilibrada amb tots els seus grups
d’interès. Una empresa saludable és conscient de la seva
petjada ecològica, i busca minimitzar-la de forma proactiva.
Una empresa saludable està implicada amb la resta d’agents
del seu territori, i contribueix
al seu desenvolupament comunitari.
Una empresa saludable, en
definitiva, és aquella que assumeix plenament les seves responsabilitats ètiques a nivell laboral, mediambiental i social, i
les integra en el seu propòsit,
les inclou en els seus objectius,
les considera en el seu pressupost i les comptabilitza en
el seu compte de resultats, de
manera que aconsegueixi les
seves irrenunciables finalitats
de rendibilitat econòmica i
d’eficiència organitzativa fentles compatibles amb les també irrenunciables necessitats
de generar benestar per a les
persones, de garantir la sostenibilitat mediambiental i de
contribuir a la prosperitat de
la societat.

Albert Pàmies
Consultor empresarial i Economista
Professor associat a la URV - albert@albertpamies.cat - www.albertpamies.cat

Inèrcies

quil·litat en l’entorn i aquesta
segueix un patró estable, i fases
en les quals els indicadors econòmics s’alteren i generen situacions imprevisibles. Res és per
sempre en el món empresarial.
Poc podem fer com a individus per evitar, o si més no minimitzar, aquestes situacions.
La majoria de símptomes són
macroeconòmics i no depenen de nosaltres. En som uns
actors secundaris que en patim
les conseqüències en primera
persona però que no tenim la
capacitat per modificar-la.

El que si que depèn de nosaltres és la manera com fem
front a aquesta situació i com
ens anticipem en les nostres
organitzacions per tal de patir les menors conseqüències.
És això el que podem fer i el
que està a les nostres mans. Si
analitzem aquelles organitzacions que tenen la capacitat
per surfejar de forma més o
menys eficient aquestes situacions, veurem que hi ha uns
trets comuns a totes elles i
que defineixen els seus gestors.

Xavier Plana
Consultor, formador i coach. Humanisme empresarial
www.xavierplana.cat

De l’empresa segura
a l’empresa saludable

Avui en dia és impensable
una empresa que no contempli com a una de les seves
prioritats organitzatives les
qüestions relacionades amb
la seguretat i la Prevenció de
Riscos Laborals, PRL. Així podem afirmar, sense risc d’estar
massa allunyats de la realitat,
que a Catalunya el teixit empresarial està format en la seva

El primer és l’estat d’alerta.
Tenir sempre les antenes posades i disposar d’indicadors que
ens poden donar pistes de possibles canvis en el sector. No
estar abduïts per la nostra empresa i els nostres problemes,
aixecar el cap i veure què està
passant en el nostre entorn.
Deixar de mirar-nos el nostre
melic per començar a observar
el melic dels altres.
El segon és l’anticipació.
Prendre les decisions oportunes en el moment oportú.
No deixar passar les coses pen-

sant que tot tornarà de forma
automàtica a la seva situació
inicial. És en aquests moments
quan hem de ser intervencionistes. Hem d’actuar i decidir.
Si el que estem fent no ens
dona els resultats que esperem, doncs no ens queda més
opció que canviar. Prendre les
decisions massa tard moltes
vegades és el mateix que no
prendre-les.
L’últim factor i conseqüència dels anteriors és l’assumpció de riscos. No disposar de
totes les respostes fa que el risc
sigui un element més en el sistema però no justifica en cap
cas l’immobilisme. Cal arriscar-se per modificar les coses
i canviar les inèrcies, assumint
que aquestes decisions sempre
són difícils i acostumen a tenir
conseqüències.
No podem anar amb el pilot automàtic posat. Necessitem ara més que mai agafar de
forma ferma les regnes de les
nostres empreses i pilotar-les
de manera contundent per tal
d’anar esquivant totes aquelles
pedres que trobem i trobarem
en el camí. Tots els indicadors
econòmics ens vaticinen turbulències i haurem d’estar
preparats per afrontar-les. Venen temps difícils. Tinguem
clar, però, que la inèrcia pot
no ser la nostra millor companya de viatge.

immensa majoria per empreses
segures, des de la perspectiva de
la PRL. S’ha fet un gran esforç
per aconseguir-ho i és just posar-ho en valor, tot i que òbviament cal seguir amatents.
La PRL és un conjunt de
mesures, a tots els nivell de
l’empresa, amb l’objectiu de
minimitzar els riscos derivats
del treball i maximitzar la se-

guretat i la salut laboral. Hi ha
un extens i complex marc legislatiu que hi dona cobertura
conceptual i que en desplega
les seves múltiples aplicacions
funcionals i derivades a nivell
operatiu. A moltes empreses
la PRL es gestiona des de departaments propis amb dependència jeràrquica d’Operacions o directament des de
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Agustí López
Consultor d’innovació i màrqueting
www.agustilopez.com

Sobre el fracàs

freepik

En el món empresarial hi ha
determinats mantres que fan
més mal que bé, i avui anem
a desmuntar-ne un: el que diu
que fracassar és positiu. Existeix tota una tendència que ve
a dir que fracassar és positiu,
fins i tot un èxit. Aquest mantra, com tantíssims d’altres
fot una mandra infinita. És
d’aquelles frases que queden
bé en una conferència, fins i
tot poden semblar falsament
inspiradores. Però escolteu,
no hi ha com haver-se apuntat
algun fracàs important com
per saber que de positiu en té
ben poc. A més no està escrit
enlloc que fracassar ens comporti directament algun tipus
de benefici.
Els defensors d’aquesta
idea, o almenys els qui la presenten, acostumen a posar
exemples de fracassos previs
al gran èxit. Com si l’èxit fos
una escala d’esgraons inevitables, fent creure el personal
que la seqüència de fracassos
no és més que un peatge a
l’imminent èxit. I, mireu, no.
Es pot fracassar una vegada
i una altra que això no és garantia de res. Ben al contrari,
mai es parla dels fracassos que
ja no van trobar sortida a l’escala de l’èxit. Gairebé mai ens
expliquen les històries que hi
ha darrera cada fracàs, cada

intent que va fallar sense més,
sense una història rutilant al
final del camí. Deixem de dir
doncs que el fracàs només és
l’avantsala de l’èxit, perquè no
ho és. És una afirmació tant
falsa com aquella que diu que
crisi en xinès vol dir oportunitat. Aquest tipus de reducció
simplista només beneficia al
venedor de fum, quelcom que
forma part de la pseudociència empresarial, que existir,
existeix.
Fracassar forma part de la
vida, és clar. A més sona com
una sentència, quelcom que

no es pot esmenar. I la vida no
és això ben bé. Més aviat s’assembla a la convivència amb
l’imperfecte, amb l’error. I sobre l’error també se n’han escrit moltes tonteries. Com que
dels errors sempre s’aprèn.
Doncs dependrà de tu i la teva
disposició a aprendre. D’un
error pot ser que t’emportis
grans lliçons transformadores
o que t’entestis a repetir-lo una
vegada i una altra. No és segur
que equivocant-te vagis millorant a cada pas. L’únic segur
és que cometent errors tindràs
l’oportunitat, només l’oportu-

nitat i cap certesa, de seguir
millorant. Que ho facis o no ja
són figues d’un altre paner.
Penso que hem de normalitzar acceptar l’error, i per què
no el fracàs, a les nostres vides
professionals. Acostumar-nos
una mica més a ser imperfectes, a admetre que no sempre
l’hem encertat o que no sempre estem a l’alçada. Aprendre
és una activitat que passa per
diferents etapes. De les que
més empremta deixa és quan
comparteixes un concepte
amb la resta, és a dir, quan
has d’explicar-lo. I convindreu

amb mi que els empresaris i
executius tendeixen poc a parlar de l’error i del fracàs. I estaria bé que en parléssim una
mica més. En primer lloc per
una qüestió terapèutica de tots
plegats, per treure’ns pressió.
Les coses no sempre surten
bé, és més, sovint no tenen el
resultat esperat. Però en segon
lloc perquè precisament quan
es comparteix és quan hi ha
el veritable aprenentatge. I si
estem dient que de l’error, del
fracàs, se’n pot aprendre què
millor que compartir-ho i seguir endavant.
Deixem de dir que el fracàs
és positiu, no ho és. Pot portar
al desastre empresarial i personal. Traiem la pseudociència
empresarial del nostre vocabulari i abans de dir cap frase
feta, pensem-la dues vegades.
Perquè sempre hi haurà algú
que s’ho creurà i el darrer que
necessitem és més pressió. Admetem l’error com a part del
procés, de la vida mateixa. I
si ens equivoquem, provem
d’aprendre al màxim per anar
minimitzant els seus efectes.
Però deixem de banalitzar determinades coses com el fracàs,
no ens beneficia en res en absolut. Només ajuda a generar
una falsa aurèola que l’únic
que fa és tapar la realitat com
ho fa la boira amb el camí.
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Una informática
vocacional
Ingeniera informática y experta en digitalización, Susana Prado es una persona curiosa e
inquieta. Escogió la informática de manera natural, ya en el instituto empezó a estudiar programación y después optó por la ingeniería en la
URV; centro en el que ahora da clase de Dirección de Proyectos Informáticos. “Me gustaba la
capacidad de crear, de enfrentarte a problemas
y poder resolverlos utilizando la tecnología”. Su
carrera profesional empezó en empresas locales
del territorio hasta que se cruzó en su camino la
posibilidad de trabajar informatizando diferentes
servicios del Hospital Joan XXIII de Tarragona,
desde donde arrancó su trayectoria hacia la consultoría y los servicios y soluciones digitales. Una
experiencia que la ha convertido en un referente
en su campo y le ha abierto la puerta a múltiples
proyectos de la mano de Inetum, tecnológica líder
en Europa en servicios y soluciones digitales.

SUSANA PRADO, Directora general de Inetum en Cataluña

“Necesitamos mujeres para tener ese punto
de diversidad en la conceptualización del futuro digital”
Bajo la dirección de la reusense Susana Prado, la tecnológica Inetum acaba de
abrir nuevas oficinas en Tarragona con las que pretenden consolidar sus proyectos en la demarcación, además de crecer y tejer complicidades con el territorio.
Impulsora de múltiples iniciativas para dar voz y romper barreras para las mujeres

dentro del sector tecnológico, Prado será una de las ponentes de la jornada Woman Tech organizada por el Clúster TIC Catalunya Sud el próximo 17 de noviembre
en Reus. La jornada tiene como objetivo crear conciencia de las oportunidades
que ofrece este sector y despertar vocaciones tecnológicas entre las mujeres.

¿Cómo ve la situación actual de la
mujer dentro del sector tecnológico?
Llevo más de diez años dando clase en
la Rovira i Virgili y aunque los ratios
de mujeres en las aulas se han incrementado, todavía nos encontramos
con grupos mayoritariamente masculinos. Se estereotipa lo que es la informática y las ingenierías y no se toma
conciencia de que desde este sector
dispones de la oportunidad y capacidad de construir y de crear el futuro
digital. Hay estudios que demuestran
que las niñas en primaria ya se autoexcluyen de determinados estudios o aspiraciones porqué no ven referentes
y no se sienten identificadas. Hay que
intentar evitar esta situación y generar
vocaciones STEAM. En la hoja de ruta
de cualquier empresa del siglo XXI no
pueden faltar reflexiones y acciones
que fomenten la diversidad y el empoderamiento femenino.
¿Qué la motiva a abanderar proyectos
que buscan dar voz a las mujeres en
el sector tech y mejorar su situación?
En mi caso la visibilidad llega cuando
asumo la dirección general, después
de años de mucho trabajo y de haber
cosechado una carrera exitosa en la
que he pasado por múltiples responsabilidades y proyectos. Sabiendo lo que
cuesta promocionar y asumir cargos
directivos y encontrarte en situaciones como la única mujer, me di cuenta
de la necesidad de apostar e impulsar
proyectos que visibilizasen casos reales
de éxito, generando así una red que
suma. Hace falta un cambio cultural
profundo. Ya se han detectado algoritmos de IA programados por equipos

En el caso del Ranking Top100 Mujeres Líderes, es un lujo y un orgullo
poder optar a la lista, veremos el resultado final en los próximos meses pero
ya te adelanto que el resultado no va a
cambiar para nada mi día a día y mis
compromisos.
¿Qué supone para usted participar en
la jornada Woman Tech organizada
por el TIC Sud en Reus?
¡Me hace mucha ilusión y me da mucho respeto a la vez! La mayor parte
de mi carrera la he hecho fuera de Tarragona. Para mi Barcelona está muy
cerca, pero para la gente de Barcelona,
Tarragona está un poco lejos. Por eso
para mí uno de los momentos más ilusionantes de este año ha sido abrir finalmente las oficinas físicas de Inetum
en Tarragona. Tengo un gran equipo
local aquí, comprometido y super-motivado. Ahora entramos en el Clúster
TIC Catalunya Sud y resulta muy gratificante poder compartir nuestra experiencia y el positive digital flow de
Inetum en casa.
¿Desde la perspectiva de una multinacional como Inetum, qué papel juega Tarragona como polo de atracción
para el sector tecnológico?
Inetum cuenta con un equipo de 600
personas en Catalunya con una facturación cercana a los 64MEUR. Para nosotros la oficina de Tarragona es clave
y está convirtiéndose en un referente
dentro de la compañía. Estamos creciendo mucho con clientes y proyectos
locales pero también la estamos proyectando internamente y proponiéndola
como sede para albergar centros de excelencia dentro del grupo. No solo bus-

masculinizados que tienen sesgos de
género, inconscientes pero sesgos digitales. Son muchos años arrastrando
estereotipos y realidades poco diversas. Romper esta realidad y cambiarla
es complicado, por eso es importante
que se entienda el verdadero problema que genera la falta de diversidad.
Desde Inetum, tanto a nivel corporativo como personal, colaboramos en
iniciativas en institutos y escuelas a explicar cómo la digitalización impregna
todo y que pueden desarrollarse profesionalmente en distintos sabores técnicos. ¡Qué desmitifiquen y entiendan
que el futuro digital se está creando
y necesitamos mujeres para tener ese
punto de diversidad en la conceptualización de los programas y soluciones
que nos vienen!
Premio Dona TIC en 2019 y ahora
nominada en la categoría de ‘Alta dirección’ del ranking Top100 Women
Leader. ¿Cómo lleva lucir el cartel de
referente en el sector?
No lo pienso, la verdad. Recibir ese
premio en 2019 representó un momento muy importante en mi carrera,
pero no fui consciente hasta después
de ganarlo. Es un reconocimiento a tu
trabajo y esfuerzo, a cómo has hecho
crecer a tus equipos, colaborado con
los clientes, al trabajo de sororidad con
las mujeres... Cosas que has hecho de
forma natural y que descubres que han
tenido un impacto positivo. Eso te empuja a seguir avanzando en la misma dirección con más fuerza. Me siento una
persona afortunada y si compartiendo
mi experiencia puedo ayudar a otras
mujeres o jóvenes a crecer, lo haré.

camos crecer en Tarragona, queremos
ser un actor tecnológico comprometido con los retos locales, velando por
un impacto positivo en el territorio.
Compartiendo éxitos. Tarragona se
inició como un proyecto muy personal
pero está claro que no nos hemos equivocado. Disponemos de un ecosistema
digital muy rico y competente y a la vez
sectores industriales muy potentes. Un
caldo de cultivo que debe augurarnos
muchos éxitos si lo aprovechamos con
generosidad mirando hacia un futuro
que posicione Tarragona como un referente digital.
En Inetum habéis apostado por un
método de trabajo flexible, ¿pueden
flexibilidad y deslocalización ayudar a
resolver la falta de talento del sector
TIC?
No puede ser de otra manera. Las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad y visión de lo que es el trabajo.
En Inetum hemos apostado por nuestro modelo de trabajo WOW, pensando
en un empleado digital, facilitando el
acceso remoto a todas las aplicaciones
y herramientas y nuestra experiencia
ha sido realmente positiva. Da igual si
es Barcelona o Tarragona, estamos todos compitiendo por el mismo talento.
Tienes que adaptarte e intentar conectar con tus empleados de manera diferente y no puedes exigir determinadas
cosas que las nuevas generaciones no
valoran ni les atraen, sería ir contracorriente.
Text: Mònica Carrasco / Tarragona
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