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ESPECIAL SOSTENIBILITAT

El sector TIC afronta el repte de passar del
creixement exponencial a un model més sostenible
L’acceleració de la transformació digital, sobretot arran
de la pandèmia que va convèncer els més escèptics, ha
intensificat el creixement del sector tecnològic. Una dinàmica que les empreses TIC, acostumades a créixer a ritme
de dos dígits any rere any, assimilen com “un privilegi”
no exempt de certs riscos. El sector assumeix el repte de
convertir aquest creixement desbocat en un model més

sostenible, per evitar que es converteixi en una bombolla.
El sector alerta que, tot el dinamisme demostrat en els
últims anys, una afectaria els seus ritmes de creixement.
Per altra banda, les empreses estan preocupades pel
factor talent: d’una banda, per la bombolla salarial, però
també perquè costa trobar professionals en alguns perfils
i la seva escassetat representa un fre. Pàgs. 14-19

INFORME

La campaña de Navidad inocula oxígeno
al sector comercial
El test del Black Friday
presagia un buen final
de año

Las cifras
podrían superar
a las de 2019

El peu a
l’accelerador
Els sectors empresarials es comprometen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, però la
darrera cimera climàtica deixa clar
que hem d’aixecar el peu de l’accelerador, en paraules del secretari
general de l’ONU. Pàgs. 22-39

SIDERTIA
Crece por la demanda de
servicios de ciberseguridad

La tecnológica Sidertia, especializada en ciberseguridad, forma parte del grupo
Izertis des de junio de 2022.
Referentes en protección
de sistemas para el sector
público y privado, ofrecen
servicios de seguridad preventiva y proactiva de las organizaciones en un momento en que la ciberseguridad
impregna todos los ámbitos
de la empresa. Pàg. 5

La Cambra de
Tarragona lidera un nou
front comú per defensar
Hard Rock
Pàg. 6

BON PREU
Invertirà 200 M€ a Montblanc
per fer un centre logístic

Foto: Xavi Jurio

Us desitja
bones festes
i un feliç any 2023

Bon Preu construirà a
Montblanc el seu segon centre logístic. Les obres d’urbanització. Les obres d’urbanització, amb una durada
de dos anys, podrien iniciar-se l’abril vinent. A curt
termini, Bon Preu espera
donar feina a 300 persones,
mentre que en els pròxims
deu anys la companyia calcula crear 900 llocs de treball. Pàg. 8
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Coyuntura

El ‘carpe diem’ comercial
se impone al miedo a gastar
La caída de la renta disponible no logra vencer al ritual de las compras
y los regalos en las primeras Navidades sin mascarillas
mento aproximado del 8%
con respecto a la campaña
anterior. Se trata del aumento
más moderado en los últimos
años, muy condicionado por
una coyuntura económica adversa. La campaña, además,
será atípica a causa de la entrada en vigor de la reforma
laboral, que ha provocado un
cambio en la tipología de los

R. V. / Tarragona-Reus
Las malas noticias económicas, con una elevada inflación
(6,8 en España y 10% en la
Eurozona el mes pasado) y
los tipos de interés al alza, no
han conseguido enturbiar el
arranque de la campaña navideña, que los comerciantes
valoran como razonablemente
bueno. Tras el Black Friday, ya
consolidado en el calendario
comercial, las perspectivas
se dibujan en un tono de optimismo moderado.
“A pesar del contexto de crisis y la fuerte incertidumbre, se
nota que la gente tiene ganas
estas Navidades; hay cierta contención en el gasto, y se mira
mucho el precio, pero si continúa la misma tónica, tenemos
confianza en que la campaña
saldrá bien”, describe la presidenta de la Unió de Botiguers
de Reus, Meritxell Barberà.
Tanto la Unió de Botiguers
como el Tomb de Reus confían
en un buen cierre del 2022,
sobre todo a partir de esta semana con dos días festivos:
“En este mes de noviembre
ya se ha notado mucho movimiento, y también en los primeros días de diciembre, con
la iluminación en las calles; si

El reto para el
comercio es compensar
con un cierto
margen de retorno el
incremento de costes
nada se tuerce, a partir de ahora todo irá subiendo poco a
poco; el reto para el comercio
de proximidad es poder compensar con un cierto margen
de retorno el incremento de
costes tan enorme que hemos
sufrido”, analiza Jacint Pallejà
desde el Tomb de Reus.
Pese a la evidencia que hay
menos dinero en el bolsillo
para gastar, tanto el pequeño
comercio como las grandes
superficies detectan una cierta
alegría por recuperar las fiestas, con su ritual de compras y
regalos, desde la normalidad
y por fin sin mascarilla. “Esta-

El pequeño comercio
intenta aguantar
sin incrementar
personal

El Black Friday tiene un impacto transversal en todos los sectores del comercio.

mos viviendo algo parecido a
lo que sucedió el pasado verano; todas las noticias hablaban de una especie de ‘carpe
diem’ durante julio y agosto, y
vaticinaban un otoño catastrófico, que luego no lo ha sido
tanto… Creo que ahora la
gente va a intentar disfrutar lo
máximo posible y no van a faltar las compras”, razona Antoni Renom, gerente adjunto del
centro comercial Parc Central
de Tarragona.
Según Renom, el Parc Central ha recuperado, —y en algunos casos concretos incluso
superado—, los registros de
2019 durante la semana del
Black Friday. “Estamos en torno a las 30.000 personas diarias
de media, por lo que podemos
decir que se han superado con
creces las 200.000; son números más propios de antes de
la pandemia”. En cuanto a los
hábitos de compra en las tiendas físicas, los comerciantes
detectan que la rebaja en el
precio es determinante para
provocar la decisión de compra. “El mayor estímulo es el
precio, no hay duda”.
Una campaña de Navidad
que se alarga
El Black Friday, que evidencia cada vez más fortaleza como patrón de consumo
mundial, se ha integrado ya

en una campaña navideña que
se alargará hasta enero con las
rebajas. Los comercios se juegan un porcentaje importante
de la facturación del año. El
presidente de Pimec Comerç
en Tarragona, Florenci Nieto,
considera que el comercio local debe aprovechar cualquier
oportunidad de venta, a pesar
de que el Black Friday es una
cita más pensada para la gran
distribución: “No nos queda
otra que copiar lo que funciona, y lo que funciona ahora

Se nota cierta
contención en el
gasto, y el cliente mira
mucho el precio, pero
la gente tiene ganas
son los descuentos; creo que
la gente va a hacer un extra en
Navidad, siempre dentro de la
contención, ya que las economías domésticas están cada vez
más exprimidas”.
El presidente de la asociación de comerciantes Via T de
Tarragona, Salva Minguella,
entiende que el Black Friday
es bien recibido por el consumidor y las sensaciones son

positivas, pese a los malos augurios que hablan de recesión.
No obstante, Minguella, lleva
años alertando sobre los ex-

En Tarragona se
esperan en torno a
30.000 contrataciones,
un 8% por encima de
la campaña anterior
cesos en las rebajas previas a
la Navidad: “He reiterado en
distintas ocasiones que, bajo
mi punto de vista, adelantar
las compras de Navidad con
descuentos del 25% no es bueno para el pequeño comercio;
además, lo que comenzó siendo un viernes se va alargando
cada vez más en el calendario,
quizá demasiado”.
Perspectivas positivas,
con menos contrataciones
Según el área de Recursos
Humanos de Adecco, la campaña de Navidad y el Black Friday generan más de 170.000
puestos de trabajo nuevos en
Cataluña entre noviembre y
enero. En la provincia de Tarragona se esperan casi 30.000
contrataciones, con un incre-

contratos. Así, de los cerca de
1,1 millones de contratos que
se prevé que realice el sector
en toda España, un 20% serán
fijos-discontinuos,
mientras
que el resto será por circunstancias de la producción.
Por el momento, con las
cifras en la mano, el paro registrado durante el mes de
noviembre en el Camp de
Tarragona y las Terres de
l’Ebre arroja algunas pistas.
Se produce un ligero aumento (+1,92%) hasta los 42.000
parados; casi 800 desempleados más que en octubre, pero
cerca de 5.000 menos que en
noviembre de 2021. El sector
servicios sigue encabezando el
ranking con cerca de 30.000
de las 42.000 personas sin empleo.
La contratación ha caído
en noviembre un 14,2%, con
algo más de 21.000 contratos,
3.500 menos que en octubre
y 8.350 menos que en 2021.
Este último dato se traduce
en un 28,35% menos, lo que
indica una ralentización de la
actividad económica. Más del
50% de los contratos firmados
se engloban en el sector servicios. “No se puede generalizar,
—explican desde la Unió de
Botiguers de Reus—, pero la
dinámica que vemos en la mayor parte de los comerciantes
es hacer un esfuerzo, aguantar
con el personal que hay y tratar
de compensar las subidas en
la estructura de costes, sobre
todo la luz… Ese incremento
para algunos supone casi la
contratación de un refuerzo
para la campaña”.
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El debate de los bonos descuento
Las medidas excepcionales de apoyo al tejido comercial de proximidad
comienzan a convertirse en subvenciones anuales y estables
R. V. / Tarragona

ha decidido resucitarla con
una expectativa de impacto de
1,5 millones de euros. “Funcio-

El adiós en estas Navidades
a los Bons Comerç en la ciudad de Tarragona por falta de
presupuesto ha generado un
alud de críticas, especialmente intensas desde la patronal
Pimec Comerç, que lo califica
como “una broma de mal gusto”.
“Es una muestra de la falta
de sensibilidad de la clase política; buena parte del comercio de proximidad se ahoga
por el incremento de costes,
pero parece que hay otras
prioridades”, lamenta Florenci Nieto. En 2021 el Ayuntamiento de Tarragona destinó
medio millón de euros a los
bonos y financió cinco euros
(hasta 50) por cada 15 gastados. En total, 1,5 millones en
la caja del comercio de proximidad.

La fórmula ha corrido
como la pólvora
por las principales
poblaciones en los

nistración local. No todos los
empresarios son del mismo parecer. El presidente de la Via
T de Tarragona, Salvador Minguella, considera que “como
en otros sectores, esa medida
podía tener bastante lógica
tras unos meses nefastos a consecuencia del Covid… pero no
podemos acomodarnos como
un sector subvencionado; las
tiendas deben funcionar por

últimos años
Parte del sector no
Tarragona se queda sin los bonos de estímulo al comercio.

En Reus, los bonos tampoco llegan por Navidad, pero el
Gobierno municipal ha incluido los bonos de descuento en
el Plan de Impulso Económico
2022-2023 con una dotación
de 400.000 euros. Los bonos
volverán a circular después de

las Navidades, cuando lo determine la Taula de Comerç. El
Ayuntamiento de Reus empleó
esta herramienta por última
vez en octubre de 2021; pese a
anunciar que se trataba de una
acción puntual post-pandemia
sin vocación de continuidad,

nan muy bien, y nos acercan a
los clientes; son idóneos como
herramienta para momentos
puntuales de bache comercial”, valora Meritxell Barberà,
de la Unió de Botiguers
Salou, Cambrils, Calafell…
La fórmula ha corrido como
la pólvora en los últimos años,
hasta el punto de que los
descuentos se exigen casi de
forma obligatoria a la Admi-

quiere convertirse
en una actividad
sostenida de modo
artificial
ellas mismas, sin esperar a que
la Administración nos gestione
las dificultades”.

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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Editorial

En veu alta

El mirall de Hard Rock

Rumb a la sostenibilitat econòmica

El cas de Hard Rock ens torna a posar
davant del mirall com a país. I la imatge
que reflecteix el vidre no és afavoridora.
Més aviat recorda a la metàfora de l’esperpent que utilitzava Valle-Inclán per
ridiculitzar alguns hàbits humans, a partir de la imatge distorsionada dels miralls de les fires de l’època. El complex
està tornant a ser moneda de canvi del
mercadeig polític perquè, digue-m’ho
clar, mai s’ha mirat amb simpatia pel
partit que ara governa en solitari.

gent. Però ningú d’ERC. Tampoc cap
representant d’aquest partit al nostre
territori. Una absència molt significativa que, a falta d’una explicació oficial,
és molt significativa d’allò que està passant. Els alcaldes titulars del projecte,
Pere Granados (Salou) i Pere Segura
(Vila-seca), fa temps que alerten que
no s’estan fent bé les coses i del risc
de refredament dels inversors. I no ho
oblidem, sense inversors no hi ha projecte.
Fora bo que
ERC, en particular els seus
El complex de la Costa Daurada està tornant
representants
a ser moneda de canvi del mercadeig polític
territorials a
Ta r r a g o n a ,
es mullin per
Aquesta setmana, la Cambra de Co- una inversió amb un impacte econòmic
merç de Tarragona va ser escenari d’un que va molt més enllà de dos municipis
nou front comú del territori per defen- turístics. Si és que realment la consisar una inversió de més de 700 milions deren estratègica. Perquè parapetar-se
d’euros que venim tramitant des de fa darrere de la cantarella del redimensi10 anys, fen una nova exhibició de fins onament o del compliment de normaa quin punt som un país business frien- tives urbanístiques i
dly. Una inversió que, a més dels llocs ambientals draconide treball i la creació de riquesa que anes no contribueix
generaria té la virtut afegida de ser un a generar confiansalt qualitatiu en dos reptes del sector ça. Especialment als
turístic que fa anys que tenim plante- inversors.
jats: la desestacionalització i el poder
adquisitiu dels turistes, allò que anomenem turisme de qualitat.
Dani Revenga
A la foto d’aquest nou front comú,
que podran veure en aquest mateix núDirector
mero de l’Indicador, hi veuran molta
drevenga@indicador.cat

L’any 2023 serà complex. El
repte és enorme, les solucions tècniques són complexes, els resultats
només es coneixeran a llarg termini
i les inversions necessàries són astronòmiques. Com a nodes logístics
estratègics i institucions públiques,
se’ns exigeix un alt grau d’exemplaritat i de lideratge en aquest procés
de canvi.
Aconseguir l’objectiu de la sostenibilitat econòmica no està molt a la
vora, però és ara quan hem de definir el rol que hem de jugar els ports
en aspectes clau com la descarbonització de les nostres activitats i
serveis, la producció d’energies
renovables i la digitalització, entre
altres reptes. Des del primer moment de la meva incorporació com
a president de l’Autoritat Portuària
de Tarragona vaig expressar la meva
voluntat de liderar aquest canvi dins
i fora dels límits portuaris, convertint Port Tarragona en un actor clau
del canvi i de la transformació a través del consens territorial i en coordinació amb les administracions,
institucions i empreses de la nostra
zona d’influència.
A Port Tarragona ja hem llançat
l’estudi tècnic i jurídic per a implantar comunitats energètiques basades en la col·laboració públic-privada per a tenir accés a una energia
molt més barata, contribuir a la ge-

neració d’energia verda, usar més
eficientment l’energia, descarbonitzar l’activitat portuària i fomentar
la competitivitat de les empreses.
En paral·lel, el pla d’empresa conté una partida de 6 milions d’euros
per a l’electrificació dels molls.
Un altre dels objectius que Port
Tarragona potenciarà en aquesta
nova etapa és la producció d’energia fotovoltaica amb l’aprofitament
de les cobertes dels edificis de la
APT, en una primera etapa, i amb la
instal·lació de plaques solars en les
naus de les empreses que operen en
del Port, en una segona. En aquest
sentit, però més a mitjà termini, la
producció d’hidrogen verd també
podria ser una oportunitat per al
port i per a l’entorn químic i industrial immediat del Port.
Posem, doncs, rumb cap a la
sostenibilitat econòmica sense por,
convençuts i amb confiança en les
nostres capacitats
per a ser protagonistes del canvi.

Saül Garreta Puig
President
del Port de Tarragona

¿ESTÁS
SEGURO?
Según los datos del Banco de España, en más de la
mitad (56%) de los préstamos ICO concedidos se han
aplazado los vencimientos para poder afrontar los pagos. Las dificultades de empresas y autónomos para
afrontar el coste de esta financiación siguen en aumento. El último informe Hiscox, aseguradora internacional
especializada en empresas, indica que sólo el 54% de
las pymes cree que podrá devolver el dinero en tiempo
y forma antes de la fecha límite extendida hasta julio
de 2023. Un crudo escenario en el que las opciones de
financiación alternativa pueden permitir la supervivencia
de negocios viables en dificultades.

La dada

700 M€ és la inversió de Hard Rock a

la Costa Daurada que torna a penjar d’un fil
pel mercadeig polític al voltant del projecte.

Foto: Xavi Jurio
LA

Fibra òptica rural. El pla de la Diputació de Tarragona perquè 41
municipis de la demarcació tinguin una connexió d’altres prestacions és,
en el context de la digitalització i el treball remot, la millor política de
reequilibri territorial.
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Cas d’èxit
Los protectores
de la información
La ciberseguridad ya no es un problema
únicamente tecnológico e ir un paso por
delante del adversario es clave para hacer
frente a las amenazas
Mònica Carrasco / Reus
La tecnológica Sidertia, especializada en ciberseguridad, forma parte del grupo Izertis des de junio de 2022. Referentes
en protección de sistemas para el sector público y privado,
ofrecen servicios de seguridad preventiva y proactiva de las
organizaciones en un momento en que la ciberseguridad impregna todos los ámbitos de la empresa.
Los datos son el bien más
sensible que posee una organización y, en un mundo hiperconectado, protegerlos se
ha convertido en imprescindible. Sidertia nació en 2012
como una consultora para

Hemos abierto
mucho la posibilidad
de conectarnos y las
reglas de juego han
cambiado. También
para los malos
implementar sistemas tecnológicos generales pero según
explica Juan Luis García Rambla, director de Desarrollo de
Negocio de Ciberseguridad
de Sidertia, “nuestros clientes
nos acabaron llevando hacía
donde consideraban que debíamos estar y por eso nos centramos en la seguridad de la
información”. En el año 2013
el Centro Criptológico Nacional llama a su puerta y eso les
abre la puerta a trabajar con la
administración pública con el
reto de adaptar los sistemas a
las necesidades de nuevas normas y realidades. Aquello supuso un empuje importante para
la empresa, que vio la oportu-

nidad de crear un catálogo de
servicios que uniese las necesidades del ámbito público y privado. En este último trabajan
especialmente en el sector industrial protegiendo información clasificada y sensible. Actualmente, están involucrados
también en la protección del
proyecto europeo equivalente
al GPS americano.
Parte del trabajo de Sidertia
consiste en evaluar la situación
y defender, pero también en
reaccionar y ayudar a los que
toman las decisiones pero no
conocen la tecnología. Juan
Luis García Rambla insiste en
la importancia de “proteger
antes de que se produzca un
impacto y que, si se produce,
provoque el menor daño posible. Por eso ayudar a tomar
conciencia de los problemas y
saber explicar a las empresas
los riesgos que existen para
que puedan decidir qué medidas tomar es clave”.
Trabajar hiperconectados
ha diluido los límites de las
empresas, “hemos abierto mucho la posibilidad de conectarnos y las reglas de juego han
cambiado. También para los
malos, que estudian las mejores metodologías”. Durante la
pandemia los ciberdelincuentes consiguieron contraseñas

Foto: CEDIDA

PERFIL PROPI

Juan Luis García Rambla, director de Desarrollo de Negocio de Ciberseguridad de Sidertia, empresa del grupo Izertis se hizo con su primer ordenador a los ocho años.
La inquietud por la tecnologia le ha acompañado desde entonces. Estudió biología,
especializándose en ingeniería genética pero tenía claro que su mundo estaba ligado a
la tecnología. Militar profesional, conoció las primeras redes wifi durante su paso por
Bosnia y se dedicó a la seguridad de la información en el ejército hasta que dio el paso
a la empresa privada en el año 2000. Desde entonces ha liderado equipos especializados en ciberseguridad y en 2012 se convirtió en uno de los fundadores de Sidertia.

de sistemas profesionales a
través de sistemas domésticos.
“Nuestros equipos investigaron
muchos incidentes y localizamos contraseñas a la venta por
25 centavos de dólar. Por esa

El gran reto en
ciberseguridad para
2023 está en la
cadena de suministro,
protegiendo la
conexión con
empresas proveedoras
y de desarrollos
externos
cantidad algunos consiguieron
entrar a grandes empresas. Llevamos años estudiando adversarios que tienen por objetivo

monetizar su ataque y utilizan
cualquier fin”, destaca.
De ahí que la ciberseguridad ya no sea un problema
únicamente tecnológico. “Las
amenazas lo son pero es un
problema de personas, de
cómo está montada la organización, de negocio… Un ataque puede llegar a través de un
mensaje de una oferta de trabajo a un miembro del equipo
por eso necesitamos evaluar la
ciberseguridad desde todos los
ámbitos”, explica García Rambla. El gran reto en ciberseguridad para 2023 está en la cadena de suministro, protegiendo
la conexión con empresas
proveedoras y de desarrollos
externos. De ahí que muchas
empresas ya están ofreciendo
herramientas como escritorios
remotos para evitar ataques a
través de proveedores.

En junio de 2022 Sidertia se
integró en el grupo Izertis con
el objetivo de hacer crecer la
empresa y la marca. El balance de esta unión está siendo
muy positivo, según Juan Luis
García Rambla. “Izertis nos
aporta estructura y procesos
que nos permiten centrarnos
en la ciberseguridad. Nos apoyamos en una empresa matriz
con peso y recorrido, hemos
ampliado el equipo y los conocimientos aportando nuevas capas a nuestro portofolio
para ofrecer un servicio de
360 grados sumando capacidades”. La alianza con Izertis
es también estratégica para
Sidertia, que pone en el horizonte de 2023 la proyección
internacional a Europa y Latinoamérica de la empresa y del
potencial en ciberseguridad
de España.

6

Desembre

2022

ACTUALITAT

Inversions

Front comú per Hard Rock
Un manifest impulsat per la Cambra de Tarragona que compta
amb una quarantena d’adhesions demana la Generalitat accelerar el projecte
Redacció / Tarragona
La Cambra de Tarragona ha
impulsat un manifest per donar suport al projecte del
Hard Rock. El text, signat
per una quarantena de cambres, administracions públiques i agents econòmics del
territori, exigeix al Govern
que “acceleri els tràmits administratius per a l’aprovació
definitiva del Pla Director Urbanístic” la reordenació de
l’àmbit del CRT de Vila-seca
i Salou per implantar el complex d’oci i turisme. Els alcaldes de Vila-seca, Pere Segura, i de Salou, Pere Granados,
han reclamat a la Generalitat
que fixi una data per aprovar
el pla director. Segura ha demanat que sigui un projecte
“prioritari” per a l’executiu
d’Aragonès, mentre que Granados ha tornat a carregar
contra ERC, acusant-los de
fer “política sectària”.

L’actiu més important de
les empreses són les persones. Mantenir-les motivades
i compromeses amb el projecte no és senzill i no depèn
només del sou. Incentivar a la
plantilla farà que els equips
estiguin més motivats i millorin la seva productivitat.
Cada cop són més les empreses que busquen aportar un
plus als seus treballadors amb
incentius més enllà dels salaris. Els beneficis socials són
un element primordial per a
retenir i per motivar les persones. Sens dubte, tenir una
empresa ben valorada, amb
un bon ambient laboral i que
ofereixi importants beneficis
socials als seus treballadors és
sinònim d’èxit.
Existeixen nombrosos mecanismes per a incentivar als
empleats: flexibilitat horària,
viatges o activitats organitzades, entre altres. Les assegurances mèdiques permeten a
l’empresa oferir el benefici
social més valorat pels empleats: la cura de la salut. Una
assegurança de salut és apreciada pels avantatges que té
sobre el sistema de la sanitat
pública per molts treballadors i són un potent recurs
perquè les empreses puguin
oferir un incentiu als treba-

tant inversió i la generació de
molts llocs de treball”.
La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona,
Laura Roigé, ha estat l’encarregada de llegir el document
consensuat. Roigé ha assegurat que el macrocomplex d’oci
garantirà “la continuïtat d’un
model econòmic d’èxit basat
en la modernització constant
del sector turístic”. A l’acte no
hi ha assistit cap representant
de la Generalitat ni de l’equip
de govern de l’Ajuntament de
Tarragona.
Foto de família de les entitats i organismes subscriptors del manifest.

El manifest ja ha rebut
el suport d’una quarantena
d’administracions locals com
l’Ajuntament de Reus o el de
Cambrils i també la Diputació
de Tarragona. A més a més,
l’han signat actors econòmics
i socials com PIMEC, l’AEQT,
el Port de Tarragona o la URV,

entre d’altres. El text exigeix
al Govern l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic
(PDU) per desbloquejar el
complex turístic i ressalta que
el Hard Rock “és un projecte
estratègic per al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre,
que comportarà una impor-

Fixar una data per al PDU
Els alcaldes de Vila-seca i de
Salou han demanat al Govern
que posi una data per aprovar definitivament el PDU.
Pere Segura ha recordat que
l’Ajuntament de Vila-seca
també va fer al·legacions al
projecte, però ha insistit a fixar “un horitzó raonable”, ja
que “d’inversions milionàries
com aquestes”, el país “no en

Sílvia Ruano
DKV Reus

Una assegurança de salut
col·lectiva és un incentiu
laboral
lladors i obtenir beneficis fiscals. L’assegurança col·lectiva
de salut per a negocis ofereix
tota una sèrie d’avantatges,
tant pels empresaris com pels
treballadors.
Millora la productivitat.
L’assegurança de salut facilita
l’accés a una atenció sanitària
sense temps d’espera, reduint
considerablement la detecció
i la durada de certes patologies. El fet de poder triar professional, dia i hora de consulta, permet estalviar temps i
tràmits, reduint els permisos i
les baixes i, en conseqüència,
l’absentisme laboral. L’augment de la productivitat dels
treballadors és mesurable i

real. D’altra banda, l’accés
periòdic a revisions de salut
gràcies a l’assegurança, detecta i tracta en fases molt inicials moltes patologies, i ajuda
a prevenir o reduir la durada
de nombroses malalties.
Reté i capta el talent. La
captació i retenció de talent
és un element clau en totes
les empreses. En una societat
en constant evolució les organitzacions han de desplegar accions que els permetin
captar i retenir els millors.
L’assegurança de salut com
a incentiu facilita un major
compromís amb l’empresa i
contribueix a la fidelització
de l’equip humà. D’altra ban-

da és un instrument de negociació habitual en el moment
de contractar nous empleats
que davant de diverses ofertes prioritzen aquelles que
ofereixen assegurances de
salut.
Ofereix Beneficis Fiscals.
Per a les empreses el cost
de l’assegurança és una despesa deduïble. Es pot deduir
el 100% de la contractació
d’aquest servei com a despesa
en la declaració de l’impost
de societats. Per al treballador representa una millora
del seu poder adquisitiu versus un augment salarial. Una
assegurança de salut no incrementa l’import de les aporta-

va sobrant”. El seu homòleg
salouenc ha estat més dur. “Ja
n’hi ha prou d’ambigüitats”,
ha recriminat. “Lamentem
que aquí no estiguin els representants d’Esquerra Republicana perquè ells representen,
no només al partit, sinó a tot
el territori. Això és fer política
sectària”, ha afegit.
Ara mateix el projecte del
Hard Rock està paralitzat després que un informe desfavorable del departament d’Acció
Climàtica sobre el nou PDU i
el compliment dels requisits
ambientals de la zona on s’ha
d’ubicar el futur macrocomplex.
Com va advertir Granados
la setmana passada, Segura ha
confirmat que les reunions entre els americans i el consorci
estan aturades, però ha assegurat que els promotors, “abans
de continuar redactant el projecte, volen ser coneixedors
d’aquests aspectes mediambientals per incorporar-los”.

cions a compte de la Seguretat Social i es converteix en
una eina de negociació salarial; doncs, oferir una assegurança de salut suposa una despesa menor que incrementar
aquesta mateixa quantitat al
salari d’un empleat.
Garanteix Millors condicions. Amb una pòlissa col·lectiva, les empreses es beneficien de millors condicions de
contractació que les companyies ofereixen a escala particular o individual. Poden
gaudir de descomptes i altres
avantatges com no estar sotmesos a períodes de carència
o no haver de tramitar qüestionaris de salut.
Millora la imatge corporativa. La contractació d’una
assegurança de salut pels empleats actua com a element
diferenciador, reforçant la
política de Responsabilitat
Social Corporativa interna de
l’organització. La incorporació de l’assegurança mèdica
com a prestació social contribueix a transmetre una imatge de companyia que té cura
dels seus treballadors.
Per tot això, son cada vegada més empreses i organitzacions les que ofereixen les
assegurances mèdiques com
a benefici als seus empleats.
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Inversions

Bon Preu invertirà 200 M€ a Montblanc
per fer un centre logístic
L’empresa assegura que crearà uns 900 llocs de treball en els propers 10 anys
Redacció / Montblanc
La inversió total de Bon Preu
per posar en marxa el centre logístic de Montblanc
(Conca de Barberà) serà de
204 milions d’euros, segons
la companyia. Serà el segon
equipament d’aquestes característiques de l’empresa
catalana, que preveu enllestir la tramitació de construcció de dos magatzems a
finals d’enguany. Les obres
d’urbanització, amb una durada de dos anys, podrien iniciar-se l’abril vinent. A curt
termini, Bon Preu espera
donar feina a 300 persones i
invertir 97,8 milions d’euros,
mentre que en els pròxims
deu anys la companyia calcula crear 900 llocs de treball. L’alcalde de Montblanc,
Josep Andreu, ha celebrat la
inversió anunciada, i ha asse-

gurat que pot ser un revulsiu
per lluitar contra el despoblament a la comarca.
La futura central logística de
Bon Preu a Montblanc planteja
dos magatzems, un destinat als
productes secs a temperatura
ambient i l’altre per als frescos.
El director d’operacions de la
companyia, Joan Sabartés, ha
assenyalat que la construcció
s’allargaria dos anys des del
seu inici, el qual es preveu que
sigui l’any vinent.
En una primera fase, el magatzem de secs ocuparà 26.500
metres quadrats, mentre que
el de frescos serà de 12.600
metres quadrats. La previsió
però, és ampliar la superfície
en 55.900 metres quadrats i
38.800 metres quadrats respectivament. En un futur, l’empresa pretén construir un altre
magatzem de logística inversa
pensat per a retorn de materi-

Un moment de la presentació del projecte.

al reciclable dels seus establiments. Per tot plegat, s’invertiran 204 milions d’euros.
L’empresa
comptabilitza
que la primera fase de construcció donarà feina a unes
1.350 persones, a banda dels

300 llocs de feina directes que
requeriran els magatzems tot
just es posin en marxa. L’empresa calcula triplicar la plantilla al llarg de la pròxima dècada i tenir 900 treballadors de
diferents perfils.

Consulta tota l’oferta cultural
de la ciutat a la TGN Agenda
i busca fàcilment el teu millor
regal d’aquest Nadal.

#NadalTGNMésProper

“Un emplaçament òptim”
Entre les raons que han dut a
l’empresa a escollir Montblanc
per instal·lar el futur centre logístic de Bon Preu, el director general Joan Font ha destacat que
el municipi és un emplaçament
“òptim” per millorar la logística
tant a la zona de Ponent com a
les Terres de l’Ebre. Font també
s’ha mostrat confiat que l’obertura del Coll de l’Illa ajudarà a
ser “més eficients” si es compleixen els terminis de les obres.
Aquesta serà la segona ciutat logística de Bon Preu, que
se suma a la que es troba als
Hostalets de Balenyà i amb què
l’empresa pretén consolidar la
seva expansió comercial a Catalunya. De moment, les converses perquè en un futur es
projecti el primer supermercat
de la companyia a la capital de
la Conca de Barberà segueixen
obertes, si bé encara no hi ha
cap acord sobre la taula.

Al Teatre Tarragona, omacs,
centres cívics i poliesportius
municipals podràs aconseguir
la teva funda per posar-hi les
entrades o invitacions
i regalar-les a qui més vulguis.

nadal.tarragona.cat

*a partir del dimarts dia 13 de desembre de 2022 ja estaran a la venda també els espectacles d’arts escèniques de la pròxima Temporada de Primavera.
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Esdeveniments empresarials

La Cambra de Reus premia la innovació
i transformació digital
Els guardons reconeixen a 29 empreses, 4 premis d’honor i 4 treballs periodístics,
entre ells el que va obtenir Mònica Carrasco, de l’Indicador d’Economia
230.000 empreses han sol·licitat ja l’ajuda a través del programa i que l’objectiu és arribar a les 800.000 a tot l’Estat.
A Tarragona, destaca la xifra
de prop de 1.500 agents digitalitzadors adherits al programa
Kit Digital fins ara.
Els Premis Cambra ha tingut també caràcter solidari
recaptant fons per al projecte
Rehabilitem l’Estel, una iniciativa de Llars Socials Reus que
té per objectiu adequar cinc
habitatges sostenibles i socialment justos al carrer de l’Estel
de la capital del Baix Camp
destinats a famílies amb dificultats.

Redacció / Reus
La Cambra de Comerç de
Reus ha entregat una trentena de guardons de reconeixement a empreses, institucions
i treballs periodístics amb la
innovació i digitalització com
a segell. La gala d’entrega
dels Premis Cambra ha servit
també per recaptar fons per al
projecte Rehabilitem l’Estel,
una iniciativa de Llars Socials
Reus per adequar cinc habitatges sostenibles i socialment
justos al carrer de l’Estel de la
capital del Baix Camp.
L’escenari del Teatre Fortuny de Reus ha acollit aquest
dimecres l’entrega dels Premis
Cambra amb els quals la Cambra de Comerç de Reus reconeix persones i realitats empresarials del territori. Aquest
2022 la Corporació reusenca
ha premiat projectes destacats
per la seva aposta per la innovació tecnològica i la transformació digital.
Una trentena d’empreses i
institucions dels sectors tecnològic, agroalimentari, industrial, turístic i cultural han estat
guardonades. Els premis d’honor d’aquest 2022 distingit a
Andreu Rodríguez, per ser un
dels pioners Reus a partir de
l’impuls de l’empresa Data Logic, avui Ticnova, i actualment
formant una de les col·leccions
privades d’Art Tecnològic més
grans del món amb New Art
Foundation. També s’ha premiat a Josep Anton Aliagas per
la seva trajectòria en la creació
d’empreses tecnològiques.

Foto de família dels premiats.

La Universitat Rovira i Virgili i el Centre de Lectura de
Reus també han rebut un premi d’honor. En el cas de la
URV, destacant especialment
el projecte que coordina per
la creació d’un segell digital
del vi. En el cas de Centre de
Lectura, es reconeix la tasca
de digitalització del seu fons
documental, amb més de
300.000 referències consultables, i el sistema de difusió en
línia de les seves activitats que
ha permès multiplicar l’efecte
divulgador de l’entitat. Per altra banda, el Clúster TIC Catalunya Sud, ha rebut també un
dels guardons pel seu impuls i
suport al sector tecnològic de
les comarques de Tarragona.
Entre les distincions en
l’àmbit periodístic destaquem
especialment la de la periodista Mònica Carrasco per la seva
sèrie d’articles publicat en el
darrer any a l’Indicador d’Eco-

nomia sobre casos d’èxit d’empreses tecnològiques de les
comarques de Tarragona, amb
especial atenció a dones protagonistes dins aquest sector.
El president de la Cambra
de Comerç de Reus, Jordi Just,
ha destacat la capacitat de treball que les empreses demostren a diari i que les converteixen en ‘l’autèntic capital del
nostre territori”. En aquesta
línia, ha demanat lideratge
al territori per reivindicar de
manera unitària “unes infraestructures dignes i que permetin el desenvolupament econòmic de les nostres comarques”.
“Fem xarxa, sumem em positiu
i descartem el que ens separa”,
ha dit Just.
Albert Martínez Lacambra, director general de Red.
es, responsable del programa
Kit Digital, ha estat l’encarregat d’obrir la gala d’entrega
dels premis. Ha remarcat que

Els guardonats
La Cambra de Comerç de Reus ha atorgat aquest 2022
un total de 29 reconeixements a empreses i entitats del
territori: Electrònica Reus – SONY, Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines SL, Biosfer Teslab, Quercus Technologies, Club Tennis Reus Monterols, Solcam Energía SL,
Viniscoop SL, Food Aerosols Spain SL, Vigerm SL, Pins
Platja Apartaments, Institut Antoni Ballester, Port Massaluca, Institut Joan Amigó i Callau, José Maria Sans Amill SA,
Perinet, Denominació d’Origen Montsant, CoEbreLab 5G
Rural, Genius, Terra Alta Consultoria TIC, Gráficas Salaet
SA, Clúster TIC Catalunya Sud. Els Premis d’Honor Cambra
Reus 2022 han estat per la Universitat Rovira i Virgili, el
Centre de Lectura de Reus i els reusencs Andreu Rodríguez Valvent i Josep Anton Aliagas.
A aquests reconeixements empresarials s’hi sumen
quatre distincions en l’àmbit periodístic que han retratat
la realitat empresarial de les comarques de Tarragona destacant la feina de Clara Marquiegui a Canal Reus, Joel Medina al Reusdigital.cat, Jaume Garcia al Tots21 i Mònica
Carrasco a l’Indicador d’Economia.
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Ahora que ya entendías
lo de VUCA…

freepik

Fue en una conferencia en
Barcelona. La fecha, hace quizás una década. El ponente,
Juan Carlos Cubeiro, un referente de pensamiento y asociación de ideas. El tema, no me
acuerdo, pero sí que conservo
un par de conceptos de aquel
día (takeaways dicen que se llaman): el concepto VUCA y el
modelo de Osterwalder y Pigneur de Generación de modelos de negocio. El acrónimo
VUCA se ha hecho famoso y
yo, que en mi ignorancia pensaba que estaba lidiando con
un concepto moderno, me
encontré con un acrónimo
que databa de la Guerra Fría
y que solo se empezó a aplicar
en estrategia empresarial a final de los 90; respondía a un
mundo nuevo, diferente, más
incierto después de la caída
de los bloques tradicionales,
el surgimiento de nuevos actores importantes en la escena
internacional, rasgos de liberalismo económico, etc. Sé que
lo conocéis de sobra pero me
permito recordar qué se esconde detrás de cada sigla del
acrónimo:
V viene de volatile (volátil):
las circunstancias en que
los líderes toman decisiones
son cambiantes, cada vez a
mayor velocidad. Afinar en
las predicciones es capital, y
adaptarse a los cambios fue
clave para sobrevivir
U viene de uncertainty (incertidumbre): después de
un periodo estable asistimos
a otro difícil de predecir,
sorprendente muchas veces.
No fue fácil predecir la causalidad de los efectos o incluso encontrar la información adecuada para tomar
las decisiones empresariales
correctas. Seguro que os suena como una competencia
bien valorada la capacidad
de un líder de tomar decisiones adecuadas sin tener
toda la información.
C viene de complexity (complejidad): múltiples vectores, diversidad de asuntos y
negocios interrelacionados
de forma no lineal, y una cierta confusión.
A viene de ambiguity (ambigüedad): falta de relación
directa entre información
disponible y su interpretación, que influye en la respuesta y altera la decisión
empresarial.

No voy a extenderme más
sobre el concepto ni sobre
cómo ha influido en las decisiones empresariales de algunas empresas de primer
nivel; sería muy ventajista por
mi parte, muy de consultor
me diréis. Es como ese tópico
sobre los economistas y su capacidad para explicar el pasado. No, me voy a centrar en
decirte que el concepto VUCA
ya está superado; tú, que te
costó un mundo entenderlo
y aplicarlo al plan estratégico
de tu empresa, que te daba
cierta prestancia incluirlo en
tus presentaciones, tú que
encontraste en estas cuatro
letras una justificación para
casi cualquier desviación de
tu plan o tus objetivos, tengo
que decirte que el concepto
ya está superado y tengo que
presentarte el concepto BANI
(¡gracias Vanessa!). El mundo
no deja de ser VUCA; no hay
estabilidad ni la habrá, aparecen nuevos factores de incertidumbre como la pandemia o
la guerra de Ucrania, nuevos

factores de inestabilidad tales
como la crisis de las criptomonedas antes de que alguno
como yo entendiésemos como
diablos funciona, y un larguísimo etcétera que hace parecer que el concepto VUCA es
un remanso de paz. La palabra ahora es caos, imposible
de entender o de predecir
(bueno, a menos que pertenezcas al noble gremio de
los cuñados) a pesar de disponer de mucha información
y de estar hiperconectados;
se trata de aprovechar las turbulencias en nuestro favor y
plantear muchos escenarios.
¿Y qué demonios quiere decir
BANI?
B viene de brittle (quebradizo): las organizaciones,
incluso las que tienen una
apariencia solida son propensas a romperse. ¿Cuántas veces habéis oído que
lo que lo que en otras empresas es un resfriado se
convierte en pulmonía en
la vuestra? Cualquier grieta
pequeña puede hundir tu

Titanic. La solución no es
sobreproteger: cuanto más
papel de burbujas pones a
tu alrededor, la dificultad
para moverte aumenta exponencialmente.
A viene de anxious (ansioso): la incertidumbre en
la toma de decisiones genera ansiedad y sensación
de impotencia, cualquier
decisión que tomes puede
acabar en un desastre. Solo
para corazones fuertes que
son capaces de abstraerse
de la necesidad de información puntual continua y saben purgar las noticias fake,
cada vez mas numerosas.
N viene de non-linear (no
lineal): alude a la falta de
estabilidad generada por la
desproporción entre causa
y efecto, o la falta de correlación entre uno y otro. Las
acciones que tomas pueden
no generar el efecto buscado; por ejemplo, preparas
tu organización con unas
determinadas competencias
que ya han cambiado cuan-

www.indicador.cat
Tota la informació econòmica de les comarques de Tarragona
a la versió digital de l’Indicador d’Economia

do esperas extraer el beneficio de ellas.
I viene de incomprehensible
(incomprensible): teniendo más datos e información
que nunca, inteligencia artificial incluida, ¿cómo puede
ser que no acertemos siempre? ¿Por qué una acción
no produce la consecuencia
deseada si estaba tan claro?
¿Por qué ese cliente decide
a última hora no comprar
mi producto en una decisión no racional?
Desde mi punto de vista,
BANI es un VUCA potenciado por lo que, si hemos sabido sobrevivir y triunfar en
ese entorno, sabremos adaptarnos al nuevo. No es falso
optimismo o la ignorancia de
los atrevidos, sino la reflexión
madura de quien ya ha visto
muchas crisis superadas con
resiliencia y esfuerzo. En cada
una de ellas aparecen nuevos
escenarios y virtudes que nos
valdrán para unos cuantos
años; la gestión de la IA y el
Big Data, la intuición y la creatividad parecen claves para
esta nueva fase. De la misma
forma, es obligatorio impulsar
estrategias de corto plazo (un
sacrilegio hace unos años) y
generar nuevos negocios, disruptivos quizás, sabiendo que
una buena parte de ellos no
llegarán a la adolescencia. Es
el momento de la resiliencia
y la agilidad, de las carreras
de cien metros y no maratones, de la confianza y la empatía, de la visión periférica y
la intuición. Es el tiempo de
las soft skills, de nuevos líderes
construidos con criterios radicalmente diferentes de los
que tradicionalmente hemos
considerado como nucleares.
Antes de cortarte las venas,
mandarlo todo al garete e ir a
buscar la botella de Lagavulin
16 para que el futuro te pille
bien colocado, no sobreanalices: esto son tendencias macro
que nos comienzan a afectar
ahora y que quizás tarden un
poco en alcanzarte. Tienes tiempo de prepararte pero no
te entretengas: lee las noticias y verás que el mundo ya es
BANI.
Por cierto, gloria para Jamais Cascio del ITF, creador
del concepto BANI en 2016…
¡Por Dios! ¡Qué horror! ¿Hace
seis años? Seguro que ya está
obsoleto.
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Fraus amb criptomonedes:
un boom previsible

freepik

No corren bons temps per
als usuaris i inversors en criptomonedes. Sense entrar en
judicis de valor sobre si aquestes monedes virtuals poden
tenir un paper rellevant en
les transaccions monetàries
o sobre si és possible guanyar
diners invertint-hi, el cert és
que els darrers inputs sobre el
sector són preocupants. D’una
banda, perquè el seu valor s’ha
desplomat en els darrers mesos. De l’altra, i més preocupant, perquè ha proliferat la
delinqüència en forma de frau.
Unes noves formes penals que
no ho són tant: des de l’estafa
piramidal que consisteix en
lucrar-se captant nous adeptes
(un clàssic) als atacs digitals
que reprodueixen formats de
delinqüència que ja havíem
vist amb la banca tradicional.
Un fenomen que, després
del boom dels últims anys, era
previsible. Per la desregulació
i manca de control que, precisament, és una de les coses
que més valoren els seus partidaris, i per la naturalesa digital
d’aquesta moneda, en una era
en la que la ciberdelinqüència
va per davant de molts sistemes de seguretat.
Una de les modalitats més
habituals és el phising, que ja va

disparar les alarmes de la banca electrònica tradicional. Consisteix en què un hacker capta
les dades d’accés de l’usuari
mitjançant un missatge que fa
d’ham quan l’usuari clicka en
un enllaç o obre un arxiu in-

fectat. També hi ha l’opció de
segrestar la informació amb el
malware o software maliciós. O
fórmules més agressives con extorquir un usuari amenaçant-lo
amb divulgar arxius o informacions captades al seu dispositiu.

Davant d’aquest fenomen
és molt important la prevenció, perquè la persecució policial és complexa quan l’origen
del frau pot estar a Albània o
a un país caucàsic. Per tant, siguem prudents: rebutgem cor-

reus sospitosos per remitent o
perquè ens demanen accions
urgents, actualitzem els nostres dispositius i els antivirus,
etc. I si fem operacions amb
moneda virtual fem-ho amb
societats que estiguin dins la
Comissió Nacional del Mercat
de Valors, per poder tenir algú
a qui reclamar si hi ha algun
problema. Fora d’aquests entorns, estan proliferant els casos de xarxes d’estafadors amb
afectats que tenen molt difícil
recuperar els seus diners per la
sofisticació dels procediments
delictius.
No vull fer un judici sumaríssim a una figura que segur
que tindrà un rol en el futur
de les transaccions comercials,
emparada per la tecnologia
blockchain. Però tinguem clar
que les operacions amb criptomonedes són operacions de
risc. Perquè quan invertim en
una divisa normal com el dòlar
o l’euro, al darrere hi ha unes
institucions oficials que t’emparen. Amb el bitcoin o les
altres, en canvi, estem en una
muntanya russa i no sabem
quan, com ha passat, el seu
valor es pot desplomar. I, malgrat tot, si som víctimes d’una
estafa d’aquestes característiques, denunciar-ho.
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Xavier Plana
Consultor, formador i coach. Humanisme empresarial
www.xavierplana.cat

5.

Decàleg per a construir
un projecte vital sostenible (1/2)
Aquest article té dues parts,
la que esteu a punt de començar i la que podreu llegir al
mes de gener, sota el mateix títol. Ara al desembre la idea és
fer una mena de balanç o revisió crítica de diferents aspectes
que ens allunyen de construir
un projecte vital sostenible, a
mode de diagnosi. A l’article
de gener la idea serà fer una
mena de relació de factors que
ens poden ajudar a millorar la
sostenibilitat del nostre projecte vital, a mode de bons propòsits pel nou any.
Comencem amb una prèvia
per centrar la reflexió: què vol
dir “construir un projecte vital
sostenible”? Doncs essencialment significa articular una manera de viure congruent amb un
propòsit personal que: a) permeti desplegar-se com a persona i alhora transcendeixi a
l’exclusiu interès (legítim però
insuficient) de la pròpia indivi-

Ara fa uns dies una conegudíssima cadena de supermercats sortia a totes les notícies
perquè les seves joguines de
fusta estaven exhaurides. I,
precisament aquest fet, sortir
a les teles, incrementava encara més la demanda creant
el conegut efecte bola de neu.
És a dir, a més visibilitat mediàtica, més interès i més vendes
fins arribar al punt del col·lapse, és a dir, de no poder atendre la demanda. Res nou, això
ha passat tota la vida i seguirà
passant. El que no havia passat mai fins ara d’una forma
tant bèstia és la concentració
d’interessos en allò que consumim. Veiem alguns exemples.
Hi ha uns quants llocs al
món que semblen una llista
d’imprescindibles a visitar, el
que acaba provocant que al juliol sigui un infern passejar per
Venècia. Spotify semblava una
bona alternativa per a que els
artistes minoritaris trobessin
la seva comunitat i una font
d’ingressos viable. La realitat
és que ha afavorit encara més
la concentració i els artistes
més destacats són els qui s’emporten el gruix de minuts de
consum de carrer. I qui diu minuts, diu calers. Passa una cosa

dualitat, b) que consideri i respecti als altres, c) que contribueixi en algun punt al conjunt
de la societat, d) i que ajudi a
preservar un llegat ecològic per
a les futures generacions.
Heus aquí una relació de 10
maneres de viure, entre moltes
altres, que ens desconnecten
d’aquest projecte vital sostenible:
1. La ràbia. És una manera de
viure permanentment enfadat amb un mateix, amb els
altres, amb el món i amb
l’univers sencer. És viure
des d’una sensació d’injustícia que ho embolcalla
i ho distorsiona tot. És un
viure des de la queixa i el
ressentiment. Hi ha un desengany, una mena de deute, un dol gestionat des de
l’amargor interna.
2. La inèrcia. És una manera
de viure sense massa consciència ni voluntat, com en

pilot automàtic. És un anar
fent, deixant-se portar pels
altres i/o per les circumstàncies. És abandonar-se a
la corrent, com un viure de
memòria
3. L’apatia. És una manera de
viure absent, des de la renúncia a fer-se càrrec d’un
mateix. És viure amb una
mandra existencial que
provoca indiferència i desgana. Hi ha con un abandonament, com un deixar-se caure en una desídia
que es va reforçant fins a
enterbolir la racionalitat i
sabotejar la voluntat.
4. La nostàlgia. És una manera
de viure enyoradissa, amb to
vital baix en que es sobrevalora el passat i es menysté
el present. És viure de records i pels records, connectant-se de puntetes amb
el present i mirant amb recel al futur. Hi ha com una

6.

7.

8.

tristor de fons que dificulta
viure en primera persona.
La comparació. És una manera de viure en referència externa i per contrast. És un
viure en constant avaluació
d’un mateix i dels altres. Hi
ha una obsessió per mesurar i calibrar, per contrastar
i contraposar. És un viure
binari en mode híper-exigent o en mode victimista, sense terme mig i poc
compassiu amb un mateix i
amb els altres.
La impotència. És una manera de viure des de la carència, des de la falta, des
del “no tinc”, “no puc, “no
sé”,... sobredimensionant
la mancança, la debilitat,
la feblesa. Hi ha un esgotament, una frustració, una
sensació d’incapacitat que
interfereix en la presa decisions. És un posar-se la vena
abans de la ferida.
La impaciència. És una manera de viure neguitosa, amb
pressa, des de la servitud de
la immediatesa. Hi ha una
sobreexcitació, un desfici,
com una fal·lera pel resultat, sense gaudir ni valorar
el procés. Hi ha una ansietat de base per la sensació
d’urgència que tot ho precipita i tot ho fa imminent.
La dispersió. És una manera
de viure des de la dificultat
per enfocar, per discernir,
per prioritzar. Es vol tot i no

Agustí López
Consultor d’innovació i màrqueting
www.agustilopez.com

Ens falta varietat
semblant amb el cinema o les
sèries, determinats continguts
acaben acaparant l’atenció del
públic deixant en un racó els
més minoritaris. Els algoritmes de les xarxes socials, les
piscines infinites de la nostra
atenció, estan dissenyats per
reforçar les teves opinions, la
teva visió del món en un exercici d’uniformització mai vist. I
podríem seguir. Amb l’alimentació i la concentració de determinats aliments que porta a
l’extrema supervivència determinades espècies. La política i
la seva insuportable polarització. El consum histèric del darrer telèfon com si els d’abans
fossin totxanes. Harry Potter i
la seva presència homogènia
en milions de dormitoris adolescents. La idealització del retir a la Toscana de molts nous

rics, especialment si no han
conegut la vida mediterrània.
Parcs d’atraccions que concentren milers de visitants que, a
la vegada, passen de llarg del
seu entorn immediat. La gentrificació de barris atractius en
grans ciutats com Barcelona.
La cosa és greu, i no només
per la desaparició de la diversitat, sinó pel que representa a
nivell d’afebliment intel·lectual. En el món antic s’estudiava
per plaer, per ser millors persones i tindre una comprensió
més profunda del món. Ara, en
canvi, l’educació està abocada
a un mercantilisme que no fa
més que fer girar la roda més
ràpid. I convindrem que liquidar la diversitat no afavoreix
precisament el pensament.
Aquesta concentració que
veiem arreu ens ha de fer re-

flexionar i reaccionar. Algú
podria pensar que no passa
res, que això és el que hi ha
i que el món sempre ha anat
canviant i ja està. Potser sí,
però aquesta exposició a la
concentració ens apropa més
al temut col·lapse. Pensem en
els problemes de la cadena
logística de fa uns anys provocat per un sol vaixell al Canal
de Suez. Només és una senyal
d’un sistema exposat terriblement a les incerteses. Un fet
relativament petit pot acabar
provocant uns efectes devastadors per la resta del sistema.
Vivim en un món en inèrcia
cultural, contagiant-nos culturalment els uns dels altres a
tota velocitat, impulsant així el
consum concentrat de productes, serveis i idees. I això ens
pot matar, literalment.

s’està disposat a assumir el
cost d’oportunitat de la concreció. És un viure superficial, inconsistent, volàtil i sense compromís, en que una
ombra persistent de dubte
difumina els contorns de
persones i situacions.
9. La supèrbia. És una manera de viure altiva des de la
convicció de ser el centre
gravitatori universal, des
de l’arrogància del que se
sap únic i se sent superior.
La vanitat i la pedanteria
són la carta de presentació
d’aquest viure pretensiós
i sovint condescendent.
Es confon la lleialtat amb
l’obediència i l’adulació.
10. L’autosuficiència. És una manera de viure en que hom
creu que pot sol, que no
necessita a res ni a ningú.
Que no cal demanar ajuda
ni donar gràcies. Que el peatge de la debilitat és la dependència. Que millor sol,
que no cal acompanyat. Hi
ha una desconfiança en les
possibilitats de l’altre i un
excés de rigidesa relacional.
A l’article de gener farem
el decàleg en positiu per començar l’any amb força. De
moment toca avaluar en quina mesura ens sentim atrapats
per algun d’aquests punts i en
quina intensitat. La diagnosi
és personal i intransferible.
Que el tió ens cagui honestedat i consciència.

Cal apostar doncs per una
major diversitat, per descobrir
què hi ha al final de la coneguda llarga cua. Per posar-nos
unes ulleres de consumidor
diferents. Unes ulleres que ens
obliguin a obrir la mirada, a
observar el petit, el minoritari
com un camí a transitat. Sortir
de les grans vies i recuperar les

Cal obrir la
mirada, observar el
petit, el minoritari com
un camí a transitat.
Sortir de les grans vies
i recuperar les petites
carreteres

petites carreteres. Descobrir
allò que ningú ens explica. Reclamar matisos, precisions, detall. Fugir de les generalitzacions i el cafè per a tots. Ja no és
només una qüestió individual,
sinó que les nostres empreses
ho agrairan. Competir en un
món concentrat només afavoreix els grans, sobretot als molt
molt grans. I en un país de petites empreses si no ho veiem
és que ens hem begut l’enteniment.
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Cada vegada més, les empreses necessiten professionals
més qualificats per fer front a
les dures exigències del mercat. La captació de talent s’està
convertint en un autèntic calvari per a moltes organitzacions que, tenint la necessitat
de cobrir llocs de treball especialitzats, no troben candidats
disponibles per a poder reclutar. És probablement una de
les principals preocupacions
que tenen, que no els permet
afrontar amb garanties els seus
plans de creixement i que els
minva la capacitat productiva,
amb tot el que això representa
per als seus comptes d’explotació i alhora per a la mateixa
societat.
A part, aquesta falta de professionals en perfils molt específics fa que el mercat s’inflacioni de forma important, ja que
requereix anar a “caçar” professionals en actiu d’altres empreses, oferint probablement
un major incentiu econòmic
per tal de poder-lo seduir amb
totes les conseqüències que
això acaba tenint.
Manca de mà d’obra en alguns casos qualificada amb

Chus Blasco
Emprenedora digital i mentora d’assessors
Directora d’AFCA, consultoria d’estratègia i finances - www.afca.cat

L’essencial

freepik

Quan tens problemes de
salut, no hi ha res més important que resoldre’ls. “Una persona sana vol mil coses, una
persona malalta només en vol
una”. Aquesta frase atribuïda
a Confuci expressa molt bé el
significat del que és essencial.
A mi em va costar molts anys
descobrir que per gaudir de
bona salut i fer-ho compatible
amb la meva feina assessorant
empresaris, calia que simplifiqués la meva vida. Tenir bona
salut és essencial.
He pogut interpretar-ho
com un mètode validat gràcies
a la lectura del llibre Esencialismo de Greg McKeown. La
forma de pensar de l’essencialisme es basa en tres realitats. 1) Podem escollir com
invertir la nostra energia i el
nostre temps. És una decisió
personal. 2) Pràcticament tot
és soroll i hi ha poques coses
que siguin realment valuoses,
així que val la pena dedicar a
temps per descobrir quines ho
son per tu. 3) La crua realitat
de les renúncies: no podem tenir-ho tot ni fer-ho tot.
Una de les grans dificultats
a les que s’enfronten les persones que dirigeixen empreses és
distingir les moltes coses trivials de les poques vitals. Cal reconèixer que vivim en un món
en el que no donem valor a
pràcticament res i molt poques
coses son excepcionalment
valuoses. La metodologia que
proposa McKeown per ser un
essencialista consisteix en contemplar les següents tres fases.

Primera fase. Explorar i Reflexionar. L’objectiu és poder
distingir el que és essencial
del que és secundari. L’agenda de qualsevol persona que
dirigeix la seva pròpia empresa no és fàcil de gestionar.
Sense aturar-se a reflexionar
sobre quines son les seves fortaleses per mantenir la seva
avantatge competitiva, difícilment podran sobreviure. A la
velocitat de canvis actual, tard
o d’hora, el problema acabarà sent de model de negoci.
Quan més plena d’ocupacions està el dia a dia, més important és incloure a l’agenda
temps per pensar. Quan més
soroll hi ha a l’entorn, calen
més espais tranquils de reflexió per enfocar-se en allò essencial.

Segona fase. Eliminar. L’objectiu d’aquesta fase comença
amb donar-se permís per deixar de fer-ho tot i deixar de dir
que sí a tot. Eliminar el que no
és essencial implica disciplina
mental. L’obstacle més mencionat pels nostres clients és la
manca de temps. Diuen que
no poden fer més coses perquè no tenen més temps. La
solució no és tenir més temps,
sinó eliminar el que és superficial. Tenir una estratègia és
decidir. I decidir implica fer
renúncies. Ignorar la realitat
de fer renúncies es una estratègia terrible per a les empreses.
Tercera fase. Executar. El
ritme operatiu de qualsevol
negoci acostuma a ser frenètic.
És com conduir a 160 km per
hora a una distancia de 3 me-

tres del cotxe del davant. Així
que executar les accions de la
operativa del dia a dia pot arribar a ser molt estressant i frustrant. La sensació per molts
dels nostres clients és que el
món conspira per impedir que
facin el que han de fer a les seves empreses. Continuar insistint malgrat tots els obstacles,
requereix convicció.
La majoria de missatges
que llegim, sentim i veiem als
mitjans de comunicació deshumanitza a les empreses. Ens
expliquen històries que ens
transmeten la idea de que una
empresa és una maquinària que
te com a únic objectiu maximitzar els guanys. Però la realitat és
força més complexa. Les eines
clau per mantenir la bona salut
de qualsevol negoci son dos.

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

Si vols anar ben servit,
fes-te tu mateix el llit

uns índex d’atur que s’estima
que puguin acabar propers al
13% a finals d’aquest 2022.
Ens hauríem de preguntar
què estem fent malament com
a societat si tenint aquest greu
problema de desocupació no
som capaços de cobrir les demandes creixents de professionals que tenen les empreses.

Persones sense feina i empreses que busquen treballadors.
Una equació que el sentit
comú ens indica que no acaba
de quadrar i ens evidencia que
aquí passa alguna cosa. Sense
entrar a valorar els possibles
motius d’aquesta situació (
que segurament en són molts,
diversos i algun d’ells fins i

tot estructurals), està clar que
si mirem els nostres veïns europeus hi ha alguna cosa que
grinyola. Alemanya es mou en
una taxa de desocupació del
3%, el Regne Unit del 3,6%,
Portugal al 6,1% i França al
7,1%.
Jo em pregunto, com podem ser competitius davant

Una estratègia concreta i motivadora i un objectiu concret
i ambiciós. A partir d’aquests,
s’inicia un procés cíclic de fer
cada cop menys però millor. És
circular. Reflexionar sobre l’essencial, eliminar el que sobra i
executar. I tornar a reflexionar,
eliminar i no deixar d’executar.
Una vegada i una altre.
Poques coses son realment
valuoses. A l’era digital, és encara més important saber què
és essencial perquè ens encaminem cap a un futur que no
sabem com serà. Cal que deixem enrere la forma de pensar
de que tot és important i de
que podem fer-ho tot. No, no
podem. Però sí que és imprescindible dedicar temps per poder identificar les oportunitats
latents que no es veuen en el
dia a dia, per prestar atenció
a les senyals en mig del soroll,
per escoltar el que no s’està
dient i per escanejar i trobar
l’essència de la informació. El
resultat serà poder enfocar-se
en unes poques de les millors
oportunitats identificades.
Per qualsevol empresa i petit negoci, és imprescindible
defensar i mantenir l’avantatge competitiva. Tenir una estratègia clara és saber què és
essencial per construir el seu
futur. Així, per les persones
que tenen la responsabilitat
de dirigir-les, es torna crític
poder identificar què és veritablement important i què no
ho és. Com va dir l’economista
Thomas Sowell, no hi ha solucions, només renúncies.

d’aquest panorama? què estan fent les administracions
per a solucionar aquesta escletxa que acabem patint tots
els agents que intervenim en
el sistema? ( les empreses, els
propis treballadors, els consumidors i evidentment també
l’administració).
Mentre esperem que arribin solucions a aquest problema estructural, el que poden
fer les empreses (i moltes ja
ho estan fent) és apostar per
la captació de talent jove i crear condicions i polítiques de
carrera ambicioses i atractives
per tal d’anar cobrint les necessitats professionals vacants.
Treballar la formació interna
i focalitzar-la en les necessitats
concretes de cada moment per
tal d’aportar major valor afegit
i augmentar la motivació dels
treballadors. Generar ecosistemes interns que motivin la
capacitació professional de les
persones per tal d’anar cobrint
aquestes demandes concretes.
Si a fora no trobem el que
necessitem, haurem de buscar-ho a casa. I com hem sentit
tota la vida “si vols anar ben
servit, fes-te tu mateix el llit”.
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Cap al creixement sostenible
El sector TIC afronta el repte de passar d’un ritme exponencial a un model més sostenible
per evitar l’efecte bombolla dels EUA
grans necessitats de digitalització, i això és una sort”. Domingo està d’acord, però, en què

Dani Revenga / Reus
L’acceleració de la transformació digital, sobretot arran
de la pandèmia que va convèncer els més escèptics, ha
intensificat el creixement del
sector tecnològic. Una dinàmica que les empreses TIC,
acostumades a créixer a ritme de dos dígits any rere any,
assimilen com “un privilegi”
no exempt de certs riscos. El
sector assumeix el repte de
convertir aquest creixement
desbocat en un model més
sostenible, per evitar que es
converteixi en una bombolla.
Especialment si arriba una
recessió.

El sector alerta que,
tot el dinamisme
demostrat en els últims
anys, una recessió
afectaria els seus
ritmes de creixement
“el model de creixement actual no és sostenible: si la bombolla esclata patirem, però
menys que la resta de sectors”.
Des d’ETECNIC, empresa
de l’àmbit de la mobilitat elèctrica, la seva general manager,
Ramona Martínez, reconeix
que “el ritme de creixement

Una crisi sempre va per barris i el sector tecnològic és conscient que es troba a un dels
La taula rodona de l’Indicador es va celebrar a les instal·lacions de REDESSA, al Tecnoparc de Reus.

La transformació
digital segueix
impulsant creixement
de dos dígits a
les empreses
tecnològiques, tot i les
turbulències
més benestants, per l’elevada
demanda dels seus serveis que,
lluny de frenar-se, es va incrementar amb la pandèmia. Tot

i això, les empreses combinen
l’ambició amb la prudència.
Daniel Olivares, CEO d’Studiogenesis, considera que “el que
està passant és bo pel mercat,
s’ha d’endreçar la bombolla
i passar del creixement exponencial a un creixement més
sostenible”. Un procés que, segons Olivares, “servirà per establir unes bases: hem tingut uns
salaris desbocats, el procés ens
ha de servir per regularitzar les
nostres dinàmiques”.
La directora general d’Inetum a Catalunya, Susana Prado, té clar que “la pandèmia

ha trencat barreres i ha transformat molts negocis i moltes
maneres de treballar, és una
palanca que ha vingut per quedar-se i ens permet créixer un
20% cada any, som uns privilegiats”. Però coincideix amb recomanar “tenir compte amb la
bombolla, no podem créixer
fins l’infinit perquè els recursos són els que són”.
Juan Domingo, CEO i
co-fundador de Magnore, dibuixa un “moment complicat,
però d’oportunitat, pels canvis que estem vivint, empreses
grans de tots els secors tenen

Resistents,
però no immunes
Les empreses del sector tecnològic són conscients
que, malgrat el cost de l’energia i la inflació generalitzada,
la demanda de serveis TIC és una prioritat per a tots els
sectors, perquè la transformació digital marca el ritme de
competitivitat. Però saben que una recessió generalitzada
afectaria els pressupostos que financen els seus projectes. Ramona Martínez, d’ETECNIC, alerta que “la conjuntura ens afecta, si baixa el poder adquisitiu de la societat
acaba impactant fins i tot ens impactarà amb més força.

ELS PONENTS

DANIEL OLIVARES

SUSANA PRADO

JUAN DOMINGO

SERGI CALATAYUD

Studiogenesis

Inetum

Magnore

Viewnext

“El que està passant
és bo pel mercat,
s’ha d’endreçar la
bombolla i passar
del creixement
exponencial a un
creixement més
sostenible.”

“La pandèmia ha
transformat molts
negocis i ens permet
créixer un 20%
cada any, som uns
privilegiats, però
no creixerem fins a
l’infinit.”

“Vivim un moment
d’oportunitat, però
el model actual no
és sostenible: si la
bombolla esclata
patirem, però menys
que altres sectors.”

“Ens hem de
reorganitzar per
evitar que passi
al mateix que als
EUA, hem d’estar
preparats per seguir
creixent al ritme
adequat.”

RAMONA
MARTÍNEZ
ETECNIC
“Volem retenir el
talent perquè és clau
per al sector, però hi
ha una gran bombolla
de salaris que hem
de gestionar amb
prudència.”

SERGI NOVO

ÀNGEL CID

TICSud

ETSE (URV)

“El talent és
el nostre gran
actiu, però també
limita el nostre
creixement; cal
generar-lo, atreure’l
i retenir-lo.”

“Comptem amb
les empreses
perquè els nostres
titulats tinguin la
capacitat d’adaptarse a les vostres
necessitats.”
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per seguir creixent al ritme
adequat”, alerta.
Sergi Novo, clúster manager de TICSud, que aglutina al
sector tecnològic de les comarques de Tarragona, posa en
valor que “som un sector privilegiat en una època de canvi”, però alerta que “tenim el
repte del talent, que és el nostre gran actiu, però per altra

El talent és clau per al sector.

és molt alt tan a nivell de software com d’infraestructura,
ens ajuda que una part molt
important dels fons europeus
de reactivació vagin a la transformació dels transports, el
que incrementa la demanda”.
Martínez està d’acord en què
hi ha una certa bombolla de
salaris que cal gestionar amb
prudència: “Intentem retenir,
però amb contenció”.
Sergi Calatayud, director de
Viewnext, recorda que “hem
demostrat resiliència: estàvem
preparats per superar la pandèmia i, de fet, ens ha obert
moltes oportunitats per les
necessitats transversals”. En la
línia dels altres participants a

la taula rodona, Calatayud diagnostica que “això ha creat
una mena de bombolla: ens

Les empreses
posen el focus en
el talent: calen més
professionals formats
a mida per seguir
assumint projectes
hem de reorganitzar per evitar que passi al mateix que als
EUA, hem d’estar preparats

banda, la falta de talent limita
el nostre creixement, cal generar-lo, atreure’l i retenir-lo”.
En aquest sentit, Àngel Cid,
director de l’ETSE de la URV,
es mostra partidari d’incrementar la col·laboració a l’hora de formar talent a mida de
les necessitats específiques del
sector: “Comptem amb les empreses perquè els nostres titu-

lats tinguin la capacitat d’adaptar-se a les vostres necessitats”.
Cid explica que “la pandèmia
va precipitar la docència online i això ha aportat coses positives, ara estem conslidant i
revisant procediments perquè
els alumnes que arriben ara ja
han viscut això a secundària
i són diferents, fan les coses
d’una altra manera”.

Dades, ciberseguretat, automatització...
les tendències que animen el mercat
El creixement imparable de la digitalització dels darrers anys l’han impulsat tendències
de mercat com el màrqueting digital, el big data, l’internet de les coses, el cloud i altres
necessitats que les empreses de tots els sectors han anat incorporant al seu model de
negoci. Susana Prado, directora general d’Inetum, enumera les tendències que actualment
empenyen el desenvolupament del sector: “El teletreball ha impulsat la demanda d’eines
col·laboratives i, també, de ciberseguretat. També té un dinamisme molt fort tot allò que
té a veure amb l’automatització. I, molt especialment, les empreses necessiten extreure
coneixement de les dades, que no és el mateix que tenir-les, cal interpretar-les per diferenciarte de la competència i afinar en la presa de decisions, amb prediccions, diagnosis precises,
etc.”.
Ramona Martínez, d’ETECNIC, apunta que “la millora de processos només pot venir des
de la digitalització i empreses de tots els sectors ho tenen clar”. Daniel Olivares té clar que
“tot allò que té a veure amb els fons europeus és una oportunitat per a nosaltres, com la
sostenibilitat, la transició energètica i la transformació digital”. Olivares identifica també
“les dades i la seva gestió eficient” com una de les tendències clau: “Nosaltres hem de
crear nous models operatius a les empreses per fer-les més eficients, que és el que marca
la diferència entre una empresa i una altra dins del mateix sector”.
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Taula rodona

Paradoxes del talent
L’escassetat d’alguns perfils, la inflació salarial o les dificultats per consolidar
la cultura d’empresa en temps del teletreball preocupen el sector
Dani Revenga / Reus

“més del 40% d’enginyers
treballen abans d’acabar la
carrera”, un indicador que demostra la demanda de les empreses. Cid reconeix que “és
molt complicat generar més
titulats, perquè per assegurar
la qualitat certificada de la

Per a un sector intensiu en
coneixement i innovació i
sotmès a un ritme de canvi
vertiginós el talent és clau.
Però les limitacions per trobar-lo (i per retenir-lo) provoquen l’efecte contrari: moltes
empreses veuen frenat el seu
creixement per la falta de
professionals que el materialitzen. El sector té clar que
ha de ser un agent actiu per
poder disposar del talent que
necessita.
Susana Prado (Inetum) resumeix que “amb els professionals que surten dels centres
educatius el sector no en té
prou, per això hem de fer convenis amb universitats, escoles
de negoci, centres de secundària... per tenir-ne més i que
estiguin formats en els àmbits
que necessitem”. Daniel Olivares (Studiogenesis) coincideix
en què “amb els perfils que tenim al nostre entorn immediat
no podem cobrir les necessitats per seguir creixent, hem
atret gent de Barcelona i altres
que treballen en remot, perquè alguns perfils són difícils
de trobar”.
L’escassetat de professionals (i la bona salut del sec-

La falta de
professionals
adequats frena
el creixement de
moltes empreses
El sector TIC necessita més professionals.

tor) ha provocat, però una
bombolla amb els salaris que
preocupa les empreses. Ramona Martínez (ETECNIC) explica que “inverteixes en ells
formant-los durant dos anys i
molts marxen amb salaris contra els que no pots competir”
i apunta al “talent sènior que
valora altres coses que no són
el salari” com a antídot. Susana Prado creu que “el sector
s’hauria d’organitzar per fixar
uns estàndards, amb una forquilla de salaris que ordeni la

competició entre empreses,
perquè la bombolla actual
hem d’afrontar sous desproporcionats quan els nostres
preus de venda són els mateixos”. Juan Domingo (Magnore) parla d’ofertes d’ofertes
astronòmiques de “projectes
d’start-ups que duraran molt
poc” i troba a faltar perfils
“amb capacitat de lideratge,
soft skills, gestió de projectes,
comercialització...”.
Àngel Cid, director de l’ETSE de la URV, reconeix que

formació ens fixa un nombre
màxim d’alumnes segons el
volum de professors”. “El curs
2017-18 a ETSE teníem 1.100
i ara superem els 1.800, comptant graus i màsters, amb els
mateixos professors”, concreta. Cid convida a les empreses
a “intensificar la col·laboració”
per trobar solucions al problema.
En aquest sentit, Sergi
Novo, del Clúster TIC Catalunya Sud, apunta que “estem en
converses amb la URV i la predisposició és molt bona”. Novo
posa focus en què “dels 110

Consultoría
estratégica
Software
de talento
Software gestión
del tiempo
Software
de nómina
Outsourcing
de nóminas
Soluciones tecnológicas
Servicios de conocimiento

Selección
de personal

Asesoramiento
laboral

Cultura d’empresa,
valor a conservar
Un altre fenomen del context actual és la tendència al
teletreball. Una opció assimilada pel sector tecnològic però
que, aplicada sense equilibri,
dificulta la consolidació de la
cultura d’empresa. Juan Domingo (Magnore) alerta que
“la part creativa és molt complicada de generar amb teletreball, tot el que es rutinari
es pot fer de manera remota,
però la innovació es fa treballant en equip, hi ha un plus
del treball presencial, que no
podem perdre”.
Daniel Olivares (Studiogenesis) lamenta que “alguns
professionals hagin assimilat
el teletreball com un dret irrenunciable, però una empresa
té una cultura a la que un treballador s’ha d’adaptar”. Sergi
Calatayud (Viewnext) hi està
d’acord i afegeix que “la interacció social no només és bona
tant a nivell de productivitat,
també de salut mental”.

Haz crecer tu negocio
con un proveedor líder
con más de 40 años
en el mercado.

Formación

Defensa
jurídica

alumnes que entren la meitat
es queden pel camí, els hem
de recuperar per al sistema,
ja sigui universitari o a altres
nivells”. I reclama “dignificar
la formació professional per
nodrir totes les posicions que
necessita el sector”.
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Creixement i consolidació
El Clúster TIC Catalunya Sud segueix creixen en associats i en iniciatives per impulsar el sector
Redacció / Reus
L’any 2022 ha suposat la consolidació del projecte TIC Sud
però també un creixement
important lligat a aquesta solidesa. En els darrers mesos
s’ha passat de 49 a 80 socis
i partners. Això és fruït del
treball realitzat fins ara i del
posicionament
aconseguit,
que permet que el sector
vegi al Clúster TIC Catalunya
Sud com una oportunitat i un
punt de connexió amb altres
empreses tecnològicques, entitats i sectors claus al territori.
Les jornades de formació o
trobades de networking possibiliten el coneixement entre
socis i afavoreixen la col·laboració en diferents projectes.
A més, les trobades sectorials
organitzades pel TIC Sud i la
participació del Clúster en
projectes europeus i de territori obren portes a les empreses
associades a treballar en inicia-

Esdeveniments com l’Speed Dating i el Woman Tech contribueixen a dinamitzar el sector tecnològic.

tives de sectors com el turisme,
l’alimentació o l’energia, on
la transformació digital és imprescindible per avançar.
El Clúster Mànager del TIC
Sud, Sergi Novo, assegura que
“escoltar a les empreses associades és essencial per detectar
quines necessitats tenen i poder oferir-los resposta i solucions”. La formació i la cerca

i retenció de talent és un dels
punts on el TIC Sud focalitza
esforços. L’entrada a les aules
de centres de secundària, Formació Professional o la universitat per explicar la realitat
del sector, la creació de bootcamps formatius amb escoles
de negocis o accions com el
Speed Dating van en aquesta
direcció. En la mateixa línia,

aquest 2022 s’ha incrementat
també l’aposta pel programa
Woman Tech, per donar veu a
les dones del sector i afavorir
les vocacions tecnològiques
entre les més joves.
La unió de les empreses del
sector tecnològic dóna força i
visibilitat al Clúster per actuar
com a lobby del davant institucions i administracions. El

TIC Sud, tanca l’any també
recollint el Premi Cambra a
la Innovació i Transformació
Digital del territori atorgat per
la Cambra de Comerç de Reus.
Una mostra més d’aquest posicionament ferm, posant de
relleu el creixement i necessitats del sector, així com la seva
contribució al teixit econòmic
de la Catalunya Sud.
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Les start-ups de la 2a edició
de la Incubadora TIC creen 30 llocs de treball
El Demo Day va donar als projectes participants l’oportunitat
de presentar-se davant de potencials inversors
Redacció / Reus
Catorze startups de la Incubadora TIC de REDESSA van
participar en el Demo Day
al Foyer Marià Fortuny de firaReus Events. D’aquestes,
onze formen part de la segona
edició del programa que tot
just s’acaba, i tres van participar en la primera edició. Entre
els assistents en aquesta sessió hi ha hagut representació
de Sabadell BStartup, Scale
Lab de Crèdit Andorrà, Startsud Studio, ACCIÓ, Fundació
URV, el Clúster TIC i PIMEC
Baix Camp, entre d’altres.
De les onze startups de la
segona edició de la Incubadora TIC que han participat en
el Demo Day, el 64% ja tenen
un producte o servei al mercat,
mentre que el 36% restant estan
en una fase prèvia a la sortida al
mercat, desenvolupant pilots i
identificant potencials clients.
Pel que fa al personal, en
aquests moments, els projectes
estan integrats per 57 professionals, 30 dels quals han estat
contractats durant el període

La consellera delegada de REDESSA, Teresa Pallarés, durant el Demo Day.

mentoria de la Incubadora
TIC. La regidora d’Economia,
Coneixement i Habitatge i consellera delegada de REDESSA,
Teresa Pallarès, explica que
“una de les claus de l’èxit de la
Incubadora TIC és que adapta
el seu programa a les diferents
fases en què es troben els projectes participants”. En aquest
sentit, hi ha diferències entre
la contractació en funció del
projecte, ja que algunes han
doblat plantilla, mentre que
d’altres, s’han mantingut amb
l’equip inicial.

Pel que fa als objectius, a la
Incubadora hi ha startups que
preveuen quintuplicar la facturació i arribar al milió d’euros
al 2023, mentre que d’altres
fixen els seus objectius en la
captació de clients i finançament, amb previsió de doblar
els clients durant el 2023.
Les startups participants en
la 2a edició de la Incubadora
TIC han valorat amb un 8,9 de
nota mitjana el programa i les
mentories que han rebut durant aquests 6 mesos. Un dels
punts que més valoren és la

possibilitat de fer networking
que es genera a l’entorn de
REDESSA. Expliquen que la
Incubadora TIC ha estat una
oportunitat per crear xarxa, fer contactes i donar-se a
conèixer. Un altre dels aspectes que puntuen molt positivament és l’accés a l’ecosistema
de REDESSA i del Tecnoparc,
en un entorn que qualifiquen
de “dinàmic” i “fresc”.
Un cop tancada aquesta segona edició de la Incubadora
TIC l’equip de REDESSA treballa ja en l’edició de 2023.
En aquest sentit, la principal
novetat serà que la Incubadora tindrà una vertical dedicada
exclusivament a les tecnologies alimentàries o foodtech. El
foodtech ha experimentat un
creixement de les inversions
a l’Estat Espanyol d’un 220%
en el darrer any, especialment
en l’àmbit de la distribució, la
proteïna alternativa i la digitalització de l’agricultura. Tal
com ha explicat la regidora i
consellera delegada, Teresa
Pallarès, “d’aquesta manera
continuem apostant per un
sector que es consolida com
a motor de dos sectors estra-

tègics al nostre territori com
són l’alimentari i el tecnològic impulsant el creixement
d’startups que donin resposta
a les empreses alimentàries i
les ajudin a ser més competitives”.

El 2023 la Incubadora
TIC serà anual i
comptarà amb una
vertical dedicada
exclusivament a les
startups del sector
foodtech
L’altra novetat de la Incubadora TIC de cara al 2023 és
que serà anual i tindrà dues
convocatòries ordinàries (de
gener a juny i de juliol a desembre). A més, durant tot
l’any les startups interessades
a participar podran acollir-se
a la convocatòria híbrida amb
un bootcamp formatiu exclusivament online.

Els programes formatius de T-Systems
superen el 90% d’inserció laboral
Més de cent alumnes han passat pels ‘bootcamps’ de Techma Business School i la Fundación Esplai
pensats per satisfer la demanda de professionals del sector tecnològic
Dani Revenga / Reus
Empresa TIC busca urgentment programadors per seguir creixent. I els necessita
ja. I no els troba, perquè no
hi són. Solució? Fabricar-los.
Aquest és l’esquema del cas
d’èxit que representa la col·
laboració entre l’empresa
T-Systems, Techma Business
School i la Fundación Esplai,
amb el suport de la Cambra
de Comerç de Reus. Les xifres parlen per si mateixes:
102 alumnes i més del 90%
d’inserció laboral.
Un total de 102 alumnes
han passat per les 5 edicions

Els alumnes d’una de les edicions dels cursos formatius.

d’aquests bootcamps tecnològics, dels que 86 van trobar
feina de manera immediata

al sector tecnològic, 78 a la
mateixa T-Systems, impulsora
dels cursos, que són gratuïts i

als que participen majoritàriament joves desocupats. La càrrega formativa és de 300 hores
i els alumnes que els superen
obtenen la qualificació de programadors junior en Java i Angular.
La directora general de
Techma Business School, Alba
Campos, explica que “poder
donar resposta a les necessitats
d’una empresa com T-Systems
col·laborant amb un partner
amb l’experiència de la Fundació Esplai i el suport empresarial de la Cambra de Reus té
un gran valor per a nosaltres.
Tenim la mateixa visió”. Des de
la Fundació Esplai, Joel Ferrer,
posa l’accent en que “aquesta
col·laboració ens permet que

persones desocupades puguin
postular a posicions laborals
de qualitat, amb sous per sobre de la mitjana i possibilitat
de desenvolupament en un
sector cada cop més important
al territori”.
Per edats, l’11% dels alumnes tenen entre 16 i 19 anys;
el 53% entre 20 i 24; el 17%
entre 25 i 29; i el 19% més de
29. Només un 17% són dones,
el que constata la necessitat
de continuar fomentant les
vocacions femenines al sector
tecnològic. Aquests programes
formatius a mida d’empreses
com T-Systems o altres del sector són una resposta a les necessitats de creixement de les
plantilles del sector TIC.
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Molt més que tecnologia
Socrates Educa Internacional School, amb la col·laboració de Techma Business School,
integra els beneficis colaterals de les TIC en el seu model educatiu

Alumnes de primària aprenent els fonaments de la robòtica.

Dani Revenga / Salou
Deixar la tecnologia fora de
les aules no és una opció. I
posats a fer-ho, cal fer-ho bé.
És la mentalitat que, des dels
seus inicis, han tingut a l’Escola Internacional del Camp,
ara sota la marca Socrates
Educa International School.
Aquest curs fan un pas més,
amb l’aliança amb Techma
Business School, que col·labora amb el centre educatiu
de Salou potenciant l’ús de la
tecnologia a les aules.
Jaume Vilella, director general de la Fundació Escola Internacional del Camp, té clar
que “el repte d’integrar la tecnologia als plans educatius implica una renovació constant:
és un àmbit en el que tot canvia molt ràpidament, i per això
és clau tenir bons partners”.
Gabriel Domènech, director
de tecnologia de Techma Business School, coincideix en
què “estem formant persones
perquè surtin al món real perfectament equipades, i això
implica que les habilitats que
adquireixen a l’escola estiguin
actualitzades en un entorn
canviant”.
El director de Sócrates Educa International School, Jonathan Day, apunta que aprendre
amb tecnologia va molt més
enllà d’adquirir competències digitals: “El que aprenem
quan ens endinsem, per exemple en la robòtica o en el disseny d’aplicacions, és a triar els
recursos per trobar solucions,
seqüencia, planificar, implantar un procediment per donar
forma a les idees. I això és molt

més que habilitats tecnològiques”. La subdirectora, Herminia Martí, parla d’un “entorn
digital d’aprenentatge” que
permet “introduir competències com el pensament computacional, i això és molt important per al desenvolupament
global de l’alumne”. Martí
concep la tecnologia com un
“facilitador per a altres habilitats, com les presentacions
de projectes, la interacció, les
relacions i habilitats socials...”.
Des de primer de primària,
els alumnes de l’Escola Internacional del Camp treballen
amb plataformes digitals per
interactuar amb els seus professors, se’ls ensenya llenguatge de codificació fomentant el
pensament tecnològic, desenvolupen vídeojocs, podcasts,
muntatges audiovisuals, experimenten amb la robòtica i
el pensament computacional,
etc. Sempre apel·lant a “la creativitat davant la resolució de
problemes”. En aquest sentit,
Gabriel Doménech posa en valor que “els llenguatges de programació són més idiomes que
parlen els alumnes d’aquest
mètode, estructuren el pensament, i això té un gran impacte a qualsevol àmbit del procés
d’aprenentatge”.
Transversalitat
“Ho estaríem fent malament si confinéssim la tecnologia en una sola assignatura,
no volem ensenyar skills aïllades, les eines tecnològiques
fomenten una actitud, una
manera d’enfrontar-se als reptes. I això entronca plenament
amb els nostres principis fundacionals”, explica Jaume Vilella. El director de la Fundació

Una reunió de treball entre Socrates Educa i Techma Business School.

del centre afegeix que “no es
tracta de tenir pantalles, sinó
d’utilitzar-les bé per millorar
els aprenentatges a qualsevol
àmbit del coneixement”.
Això precisament és que va
merèixer la confiança d’una
empresa com Apple, que va
triar l’Escola Internacional
del Camp per desenvolupar

El mètode es basa

clar que la prioritat és formar
ciutadans amb sentit crític,
preparats per afrontar els reptes individuals i col·lectius de
la societat. “Promovem ciutadans digitals actius amb actituds participatives, proactives,
que tinguin com a valor que
cal fer coses per als altres i per
al món”, explica Hermínia
Martí. Jonathan Day posa en
valor que “treballar en sentiment de pertinença a la comunitat s’ha de fer a l’escola”.

Gabriel Domènech tanca el
cercle assegurant que “la tecnologia és un vehicle perfecte
per a aquest propòsit de formar
ciutadans actius, que es qüestionin els problemes socials i
busquin solucions, que segur
que també tindran un component tecnològic”. Jaume Vilella
hi està d’acord: “L’escola no
pot ser una illa, aquí dins han
de conviure amb el que passa
al món, i la tecnologia, ben usada, es irrenunciable”.

en la creació d’un
entorn digital per a
l’aprenentatge
aquest programa. “Vam ser els
primers —recorda Vilella— i
ara ja som una xarxa de centres que apliquem aquesta metodologia”.
Un altre dels beneficis
d’aquest enfocament tecnològic del procés d’aprenentatge
és el d’assentar les bases per reduir el gap entre el món educatiu i les empreses. Gabriel
Domènech subratlla que “amb
aquest model trenquem l’immobilisme del sector educatiu,
i plantem la llavor de l’esperit
crític que permetrà als alumnes fer bones eleccions quan
hagin d’anar a la universitat”.
Jaume Vilella té clar que “un
alumne que s’ha preparat per
al segle XXII amb nosaltres no
escollirà universitats que encara viuen el segle XX”.
Ciutadans
amb sentit crític
Més enllà de la dimensió
professionalitzadora de l’educacio, a Sócrates Educa tenen

Dels idiomes a
la mentalitat internacional
L’Escola Internacional del Camp va néixer el curs 20122013 amb el propòsit d’educar els seus alumnes amb una
perspectiva internacional. Un repte en el que, lògicament,
l’aprenentatge d’idiomes és fonamental. Però aquesta vocació global i multicultural va molt més enllà de parlar l’anglès o altres llengües com el xinès. Segons Jaume Vilella,
director general de la Fundació del centre “els idiomes són
l’eina, però la mentalitat internacional implica més coses:
obrir-se al món i entendre la manera de pensar de les
diferents cultures”. Un repte que s’afronta sense oblidar
la importància de la cultura autòctona, “trobant l’equilibri
entre la cultura del territori i el sentiment de pertinença
però sempre obert a la globalitat”. De fet, la perspectiva
multicultural no és una realitat aliena a l’entorn de les
comarques de Tarragona. Herminia Martí, subdirectora,
valora positivament que “a la nostra zona, afortunadament, tenim molta multiculturalitat i molt multilingüisme,
però als joves no se’ls educa en aquest paradigma, i ho
necessitem”. Una llavor que germina: els ex estudiants
de l’Escola Internacional del Camp, un cop acabada la
secundària, ja han cursat estudis universitaris a més de
100 universitats de tot el món. Jonathan Day, director del
centre, subratlla que “alguns d’aquests estudiants tornaran al territori i aportaran valor amb la seva experiència
internacional”.
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Del laboratori a les UCI de nounats
Un doble dispositiu creat per un grup d’investigadors de la URV per detectar de forma precoç
problemes neuronals és a un pas de poder-se aplicar als hospitals
Esteve Giralt / Reus
La capacitat per imaginar i
crear solucions innovadores
a problemes reals, com les
lesions cerebrals greus en
nounats, convertida en una
solució real, viable econòmicament, després d’anys
d’esforç i treball en equip. El
projecte, amb el seguiment
de l’Indicador des de fa més
de dos anys, acaba d’aconseguir un nou impuls, molt important. El finançament amb
300.000 euros de la convocatòria CaixaResearch ajudarà
a desenvolupar i fer arribar
a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals el
revolucionari dispositiu.
El perfil dels tres integrants
més destacats de l’equip és una
demostració de la suma de talent i coneixement de tres àmbits diferents. Albert Fabregat,
del Departament d’Enginyeria
Mecànica de la URV, Vicenç
Pascual, cap del Servei de Neurofisiologia de l’Hospital Sant
Joan de Reus, i Ismael Ávila, especialitzat en l’emprenedoria,
amb experiència en el sector
de la salut pública. Enginyeria,
medicina i emprenedoria per
acabar posant en marca la spinoff i llicenciar les tecnologies,
que ja estan patentades. “Podríem dir que hem tingut sort,
estem molt contents. Una entitat com la Fundació La Caixa
ha confiat en nosaltres”, destaca Fabregat.
Els 300.000 euros de finançament s’invertiran en el doble dispositiu: un per millorar
el monitoratge dels senyals
elèctrics cerebrals en nounats,

Albert Fabregat, del Departament d’Enginyeria Mecànica de la URV, Vicenç
Pascual, de l’Hospital Sant Joan de Reus, i Ismael Ávila, emprenedor.

i l’altre per incrementar la
precisió de les proves neurofisiològiques dels nadons. Els
dispositius permetran millorar
el monitoratge de la funció
cerebral en nounats a les UCI
neonatals, el que a la pràctica
servirà per prevenir lesiones
cerebrals greus.
Si es poden mesurar amb
més precisió i fiabilitat les senyals elèctriques que emeten
els cervells de nadons acabats
de néixer, en situacions de
risc, és molt més fàcil detectar
possibles anomalies. El temps
és clau perquè és determinant
en la majoria dels casos en la
gravetat dels danys cerebrals i
possibles discapacitats per tota
la vida. Si es detecten abans,
de forma precoç, es poden
aplicar teràpies que minimitzin els efectes nocius d’una
falta d’oxigen al cervell (hipòxia) o d’una epilèpsia, encara
no diagnosticada perquè és un
nadó acabat de néixer.
No tots els nounats tenen
el risc de patir una lesió neu-

ronal durant les primeres hores de vida, el període de més
vulnerabilitat. Entre els factors
de risc, un nadó prematur o
un part amb dificultats que
pugui comportar problemes
en l’aportació sanguínia del
cervell. També que pugui patir alguna infecció. Aquest seguiment s’ha de fer en el cas
dels nounats amb electroencefalografies, una tècnica que
permet amplificar i registrar
l’activitat elèctrica de les neurones del cervell. El problema
principal és que es fan servir
elèctrodes per a adults, inadequats per a caps de nadons,
més petits i sensibles, amb problemes d’adherència.
En canvi, el nou elèctrode
de la URV, permet un monitoratge en continu perquè
s’adapta millor, és flexible i
transparent. L’activitat cerebral es registra millor.
El doctor Pascual ens atén
des de l’hospital Universitari
Sant Joan de Reus, pendent de
l’assaig clínic que s’està por-

tant a terme amb aquest dispositiu innovador. Pascual, que
forma part també de l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere
Virgili (IISPV), està supervisant les proves.
“Es podran controlar tots
els prematurs, detectant molt
més ràpidament problemes de
disfunció cerebral”, explica el
doctor Pascual. “Serem molt
més ràpids a l’hora de detectar
alteracions cerebrals i això permetrà aplicar més ràpidament
teràpies com la hipotèrmia. A
les primeres sis hores de vida,
amb aquest tractament, si es fa
ràpid, les neurones pateixen
molt menys”, afegeix. “Es disminuiran moltíssim les seqüeles que portarà aquell nadó
per tota la vida”, celebra.
Es podran frenar, per exemple, les lesions d’epilèpsies no
detectades a les primeres sis

Un ‘dream team’
multidisciplinari
El finançament és fonamental també per contractar personal especialitzat que es sumi a l’equip, per gestionar
la propietat intel·lectual de l’enginy, un invent mèdic, o la
futura creació de la spin-off que a mig i llarg termini farà
possible la comercialització al mercat sanitari. Són peces
complementàries d’un mateix puzle. A banda dels tres integrants que lideren el projecte, hi ha altres investigadors
que s’hi ha anat afegint, també peces claus. Rosa Pàmies, investigadora de la UPC especialitzada en enginyeria
mecànica. Agnès Rigo, enginyera biomèdica. Jordi Júlvez,
investigador del grup Neuroèpia de l’Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili (IISPV). Vanesa Rius, Montse Roselló
i Jetzabel Riba com a infermeres del servei de Neurofisiologia Clínica i les neonatòlogues Susana Larrosa i Julia
Royo, de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Una
alineació de luxe.
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hores, clau. Ara s’esperen 24
hores perquè la tecnologia no
permet fer-ho abans.
“Amb tots els nadons prematurs o amb un risc, els podrem mirar ràpidament com
està el cervell, igual que posem
un electrocardiograma per
analitzar com està el seu cor”.
Un cop acabi l’assaig clínic,
si és positiu, com tot sembla
indicar, l’arribada als hospitals, és a dir, al sector sanitari, públic o privat, quedarà a
un pas. Un segon dispositiu,
anomenat EPlacement, desenvolupat pel mateix equip,
consisteix en una sistema que
permet col·locar els elèctrodes en uns punts anatòmics
transcendentals. Es poden posar més fàcilment al cuir cabellut dels pacients, amb menys
temps d’exploració. Una altra
millora clau.
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Una cursa d’obstacles per obtenir els recursos
És un procés forçosament lent que, si tot acaba amb èxit,
permetrà comercialitzar els nous elèctrodes l’any 2025
E. Giralt / Tarragona

destaca Fabregat. També han
sumat a l’equip estudiants de
grau. “Fa 10 anys aquest projecte no hagués tingut candidats perquè no hi havia el grau
en Enginyeria biomèdica, creat fa només quatre anys”, celebren.
Ja miren al futur. “La creació d’una start-up valida la
tecnologia, la certifica i inicia
vendes, però després no escala
el projecte”, afegeix Fabregat.
“Volem fer una plataforma per
treure dispositius i que siguin

El camí iniciat fa més de dos
anys per aquests investigadors, Albert Fabregat i Vicenç
Pascual, arribarà a port, a les
UCI pediàtriques, si tot va bé,
l’any 2025. “Són projectes
molt lents, passarà temps
fins tenir el producte al mercat”, adverteix Fabregat. Han
aconseguit ajuts públics i privats, la majoria, per valor de
mig milió d’euros. Els diners
els han invertit sobretot en la
tecnologia.
L’impuls acabat de fer públic de la Fundació La Caixa
és clau perquè els recursos
econòmics són fonamentals
per portar la innovació a la realitat.. “No ens hauríem imaginat mai tot el finançament que
fa falta per tirar endavant un
projecte com aquest, per arribar on hem arribat. I les passes
que ens queden... Ara estem
mirant estudis de mercats, que
el sistema sanitari vegi viable la
implementació i pugui pagar
per aquest dispositiu. I cada
país és diferent. És un mon
que no coneixíem”, diu Fabregat.
Els diners de la subvenció
serviran per reforçar les diferents línies diferents del mateix projecte en el camí, molt
complex, per arribar al mercat. Hi ha el desenvolupament
tecnològic però també l’aconseguir que les autoritats reguladores certifiquin a escala europea el doble dispositiu, que
l’aprovin per a l’ús mèdic, un
procés feixuc i lent.
En el nou elèctrode ja estan
decidint en quins països ani-

“Hi ha molt poques
empreses que vulguin
assumir el que costa
Albert Fabregat i Vicenç Pascual, cofundadors del projecte d’elèctrodes per nounats.

ran a oferir-lo i estan parlant
amb inversors, per veure si es
pot escalar la nova tecnologia,
el que permetria desenvolupar el projecte a llarg termini.
“Ens hem trobat que al ser un
dispositiu mèdic, fins que no
tens una validació clínica, ningú vol adoptar la teva tecnologia. Aquesta feina de validar
clínicament hi ha molt poques
empreses que la vulguin assumir, per això existeixen les
start-up”, explica un dels cofundadors.
És clau formar un equip
amb una motivació molt alta
perquè calen moltes hores de
feina que potser no acaben en
res. “El risc és molt alt, tot i que
en cada pas que fem, el risc és
menor. Ara tenim bastant clar
que arribarem al mercat, però

una altra cosa és si serem sostenibles al llarg del temps”, coincideixen Fabregat i Pascual.
En aquest projecte, la viabilitat econòmica no és extremadament important perquè
una gran empresa hi aposti.
La clau és tot el que es podrà
guanyar amb la nova tecnologia. Es farà servir més que ara
aquesta tècnica gràcies al nou
dispositiu, que la farà més fàcil. “Ara hi ha poca demanda
d’aquesta tecnologia perquè
els metges no tenen confiança
en els resultats perquè fan servir elèctrodes que no funcionen”, raona el doctor Pascual.
La Fundació La Caixa ja va
atorgar una primera subvenció al mateix projecte per valor de 100.000 euros. També
han rebut finançament de la

Diputació de Tarragona i de la
pròpia URV, a més del suport
d’assessors externs especialitzats (85.000 euros) i d’una
xarxa que els ajuda a entrar
al sistema sanitari. Si es suma
tot, arriben al mig milió d’euros en ajuts. “Portem tres anys
fent entrevistes, memòries... és
totalment necessari, però tot
el temps que dediques a això
no estàs avançant”, diu el doctor Pascual.
“És un equip petit que ara
s’ha ampliat, ha anat creixent.
Un dels esculls d’aquests projectes es que et donen finançament, però si invertissis el
mig milió en ajuts en matèria
grisa, no és ni un any de feina,
per tant, utilitze, tot el finançament en el projecte minimitzant el cost de personal”,

la validació clínica de
la tecnologia nova,
per això existeixen les
start-up”
les grans empreses les que
facin la feina de distribució.
Sempre s’ha d’estar obert per
si això falla, però ja tenim altres productes en ment”, assegura.
“Ha costat molt tenir un
equip, la intenció és generar
noves tecnologies, ja les tenim
al cap per seguir patentant; la
idea no és anar als hospitals a
vendre i que siguin empreses
grans les que ho escalin. La
pujada ja l’hem fet, la spin-off
la crearem al 2023. La idea és
mantenir-nos per seguir desenvolupant productes”, anuncien.
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El difícil equilibrio del ‘mix’ energético catalán
El sur de Cataluña concentra toda la energía nuclear y el 60% de la eólica; el plan de transición
energética de la Generalitat no convence ni en las cifras ni en la distribución geográfica
Roberto Villareal / Tarragona
Pese al voluntarismo de la
Generalitat, la ecuación del
‘mix’ energético de Cataluña
en el horizonte 2030/2050
está lejos de despejarse, al
igual que la cuestión del equilibrio territorial. La consellera
de Acción Climática, Teresa
Jordà, asegura que la opción
nuclear, —que actualmente
produce el 50% de la energía
consumida en Cataluña—, no
está sobre la mesa. “El debate —asegura— está cerrado
en el Parlament. Estamos
haciendo nuestros cálculos
en función de las fechas de
cierre de los tres reactores
nucleares, por más que haya
quien diga que se puede considerar una energía verde”.

La central nuclear de Vandellòs II, uno de los tres reactores de la provincia.

Aunque Jordà se empeñe
en enterrar el debate, la Associació Nuclear Ascó Vandellòs

II (ANAV) mantiene estrictos
planes de inversión y mantenimiento para poder seguir

operando más allá de los 40
años de vida. Según el Plan
Nacional Integrado de Ener-

gía y Clima (PNIEC), el cierre
de Ascó I está previsto en 2030,
Ascó II en 2032 y Vandellòs II
en 2035. “Las centrales son absolutamente seguras y pasan
inspecciones muy reglamentadas, tanto del CSN como internacionales… Si se cierran o
no las plantas es una cuestión
del Ministerio y de nuestras
propietarias (Endesa e Iberdrola); lo único que podemos
hacer es continuar trabajando
con excelencia hasta el último
día”, expone Paolo Domingues, nuevo director general
de ANAV.
Domingues confirma que
siguen modernizando las centrales y digitalizando todos los
procesos para poder alargar su
vida útil, a la espera de que se
revise en marzo del próximo
año el PNIEC, cuando se decidirá finalmente si se cierran
los complejos atómicos, o se
hace una prórroga. “Las plantas —explica— se modernizan
de forma continua: turbinas,
alternadores, válvulas… Prácticamente no tienen nada que
ver con las instalaciones iniciales”. Según él, hay reactores del mismo tipo en Estados
Unidos que ya tienen permisos
para operar hasta 80 años, e incluso peticiones para alargar la
operación hasta los 100. “Las
nuestras son muy ‘jóvenes’ en
comparación, y aprendemos
de los que van por delante”.
El primer hito importante
para seguir operando los tres
reactores se sitúa en 2026, a
causa de los problemas que
ya empieza a generar el combustible gastado. Será un año
crítico porque el almacén temporal de Ascó agotará su capa-

cidad, al igual que la piscina
de Vandellòs II. ANAV se plantea construir dos nuevos ATI
(almacén temporal individualizado) que deben estar listos
en 2027 como fecha límite.
El tren de las renovables
Según los expertos, el apagón de una central nuclear
equivale a 533 aerogeneradores (con 105 metros de altura
y palas de 60 metros de diámetro cada uno de ellos) o a
5.500 hectáreas de huertos
solares. En Cataluña hay que
apagar tres, de modo que es
fácil multiplicar: 1.600 moli-

La etiqueta de
energía verde a las
nucleares reabre
el debate sobre su
continuidad
nos o 16.500 hectáreas solares.
A modo de contexto, a día de
hoy funcionan poco más de
800 aerogeneradores en toda
Cataluña; con las dificultades
actuales para desarrollar parques de renovables, el plan
para la generación de energía
limpia en suelo catalán no cuadra, y la Prospectiva Energética de Cataluña hasta el 2050
no convence.
En la actualidad, Cataluña
está aproximadamente en el
15% de producción de energía renovable, con el reto de

Actualment
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En todo el 2021, si se suman todas las fuentes renovables, el aumento de capacidad instalada en Cataluña fue
de apenas 90 Mw, y ninguno de ellos eólico. Con este ritmo, el 94% de la energía renovable que hará falta el 2030
tendrá que comprarse fuera. El colapso de las renovables,
que se implantan a un ritmo lento e insuficiente, condena
a Cataluña a depender en un 80% de grandes proyectos
que avanzan a buen ritmo en Aragón.
“A corto plazo, veo bastante inviable montar instalaciones nuevas de cierta envergadura en un territorio con
las increíbles dificultades que plantea la Administración
catalana tanto a la fotovoltaica como la eólica”, expone
Marc Segura, CEO de Solcam Energía, y coordinador de
la Comisión de Sostenibilidad i Energía de la Cambra de
Comerç de Reus.
Actualmente, el Camp de Tarragona y las Terres de
l’Ebre acumulan el 64% de todos los aerogeneradores de
Cataluña (521 de los 811 totales). El Baix Ebre, con 160,
y la Terra Alta, con casi 150, son las dos comarcas con
más molinos eólicos. Girona no tiene ninguno. El 45% (63
de 139) de los que están en tramitación se ubican en la
provincia, lo que supone 15 de los 30 parques previstos
(50%). Con respecto a la fotovoltaica, Tarragona concentra
el 30% de la que está en trámite; la Generalitat gestiona
116 proyectos (36 en Tarragona), pero los más grandes
dependen del Ministerio de Transición ecológica, con 368
hectáreas (170 megavatios) en cinco parques de la Conca
de Barberà.

llegar al 50% en 2030. El Departamento de Acción Climática asegura que puede ser capaz de instalar un megavatio/
año renovable para cumplir
con los compromisos pactados
para dentro de siete años. La
proyección es poco creíble,
según Antonio Cavallé, CEO
de Inersis Solar, en primer lugar “porque no hay capacidad
industrial para ejecutar las
previsiones en aspectos clave
como la producción de componentes, economía de escala
con grandes proveedores, ingenierías, instaladores…”, y en
segundo término por la oposición de la sociedad catalana a
los grandes proyectos eólicos y
fotovoltaicos.

“Donde sí estamos todos en
la misma línea de salida —argumenta Cavallé—, es en la
tecnología del hidrógeno y del
biometanol… Una planta para
fabricar hidrógeno no deja de
ser como una petroquímica,
y de eso sabemos un rato; es
una enorme oportunidad”. En
efecto, la tecnología para producir a gran escala hidrógeno
verde, —combustible libre de
CO2, que tampoco lo genera en su producción, siempre
que se apliquen procesos sin
emisiones para separar hidrógeno y oxígeno del agua—, todavía está en una fase temprana y todas las Comunidades
están posicionándose de cara
a las próximas décadas.

Energia
de futur

Marc Segura
Coordinador de la Comissió de Sostenibilitat
i Energia de la Cambra de Comerç de Reus
CEO de Solcam Energia

COP27: involució
confirmada

La cimera climàtica celebrada ara fa uns dies a Egipte
ha confirmat lamentablement
que no són bons temps per a
la lírica. Després d’una setmana de trobades i reunions entre les principals potències de
la comunitat internacional els
acords assolits són precaris:
mantenir el topall d’1,5 graus
centígrads com a nivell màxim d’escalfament i la creació
d’un fons econòmic per reparar els estralls del canvi climàtic que pateixen, sobretot,
els països subdesenvolupats.
El mateix secretari general
de l’ONU, António Guterres,
ho va expressar d’una manera

molt gràfica: “Ens acostem a
l’infern climàtic amb el peu
encara a l’accelerador”.
En els darrers dies hem
tingut alguns símptomes més
d’aquesta involució que ha
tornat a posar l’economia
per davant de la sostenibilitat. D’una banda, França ha
reactivat les seves centrals
de carbó davant dels problemes a les centrals nuclears i
la manca d’una alternativa
en energies renovables perquè no han fet els deures. De
l’altra, Alemanya ha signat
un acord per a la compra de
gas a Qatar sense que aquí hi
hagi intervingut cap recel per

la qüestió dels drets humans,
factor que si ha estat present
en la participació de la seva
selecció al Mundial de futbol.
Es evident que els interessos
particulars sempre prevalen
sobre els col·lectius, especialment quan ens trobem en un
escenari és turbulent com l’actual. Els països fan grans declaracions però a l’hora de la
veritat cedeixen als seus grups
de pressió. Per això, la història de les cimeres climàtiques
està plena d’acords minsos,
poc concrets i, el que és més
greu, incomplerts. Cimeres
com la de Tokyo o la de París
així ho han evidenciat, i sembla evident que la de Sharm El
Sheikh tindrà un recorregut
similar.
Particularment alarmant és
la creació d’aquest fons per
reparar els impactes del canvi climàtic, celebrat com un
avenç per alguns països del tercer món. A banda de ser poc
concret —veurem qui, quant
i quan paga quan hi hagi el
proper desastre— l’error de
concepte resideix en el fet de
pensar que algú pot continuar pagant tranquil·lament la
factura de les males pràctiques
mediambientals. Perquè, com
hem dit en alguna altra ocasió,
els diners no són la solució:
el cost dels efectes de l’escalfament global serà molt més
elevat que el d’assumir el de la
sostenibilitat.
En definitiva, si no retirem
el peu de l’accelerador de manera immediata anem directes a l’infern anunciat pel secretari general de l’ONU, que
no és precisament una ONG
de discurs apocalíptic. Necessitem un cop de timó d’abast
planetari, que comenci des de
les altes esferes de la comunitat internacional i que acabi
en la responsabilitat individual d’institucions, empreses
i ciutadans. Abans que sigui
massa tard.
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La reducción de la huella de carbono,
lejos del objetivo de la UE
A falta de siete años para alcanzar el horizonte 2030, los sectores empresariales de Tarragona
acumulan un importante retraso en su descarbonización
Roberto Villarreal / Tarragona
El tejido empresarial de Tarragona, prácticamente en todos sus sectores, no es ajeno
a los dos mantras que desde
hace unos años figuran en el
100% de los planes estratégicos: digitalización y sostenibilidad, con especial énfasis
en la reducción de la huella
de carbono. Con velocidad
creciente, la electricidad de
origen renovable va tomando
posiciones como motor de la
transición energética, aunque
todavía su peso es minoritario en el consumo energético
de procesos como calentar,
transportar o construir. La
proporción entre electricidad
y uso de combustibles fósiles
apenas alcanza un 30%.
A la espera del desarrollo
de tecnologías como la del
hidrógeno, el éxito en el viaje
hacia una economía circular
requiere aprovechar todo el
potencial de la electrificación,
con mayor proporción de renovables variables, como la
eólica o la solar fotovoltaica,
para descarbonizar el sector
eléctrico y a la vez continuar satisfaciendo la creciente
demanda de energía. Por el
momento, según explican
desde la patronal Pimec, los
dos principales vectores de
sostenibilidad de la pequeña y
mediana empresa son, en primer lugar, la eficiencia energética, y en segundo término,
el ‘boom’ de la instalación de
placas solares.

La energía de origen renovable es fundamental para que las empresas consigan sus objetivos de sostenibilidad.

Las grandes cadenas hoteleras de la Costa Daurada
central, o el gigante PortAventura World están inmersos
de lleno en esta primera fase
de la transición. Tras casi cuatro años de trámites, PortAventura World obtuvo licencia
el pasado mes de agosto
para la construcción de la
mayor planta fotovoltaica de
autoconsumo en un resort
vacacional en España y una
de las mayores de Europa.
El proyecto, diseñado y
construido por Endesa X,
contempla un total de 11.102
paneles solares en suelo que
ocuparán una superficie total
de 6,4 hectáreas, equivalente
a nueve campos de fútbol,
dentro del resort. La planta
solar permitirá a PortAventura World generar 10 GWh/
año de electricidad limpia y
cubrir prácticamente un ter-

cio de sus necesidades energéticas.
Todos los grandes cámpings
del territorio también se sitúan
en vanguardia, con instalaciones punteras de energía solar
y biomasa. El camino emprendido por la industria turística
no tiene vuelta atrás. Tarragona, Cataluña y España van
con mucho retraso: entre 1990
y 2020 España es el segundo
país que menos ha reducido
emisiones con respecto a Europa, con un 8%. La media
europea está en el 29%. Países
como el Reino Unido (45%),
Alemania (42%) o Bélgica
(26%) son los más concienciados. Eurostat publica que en
2021 España es el quinto país
que más ha incrementado sus
emisiones; sólo Bulgaria, Estonia, Eslovaquia e Italia registran peores datos. El Plan Nacional Integrado de Energía y

Clima (PNIEC) que se remitió
a la Comisión Europea marcaba una reducción del 23%
de gases de efecto invernadero en 2030 (respecto a 1990).

La proporción entre
electricidad y uso de
combustibles fósiles
apenas alcanza un 30%
Según el Ministerio de Transición Ecológica, este objetivo
de reducción implica eliminar
en ocho años una de cada tres
toneladas de las emisiones que
se emiten actualmente.
La financiación está llegando desde Europa, pero el
ritmo no es el adecuado. El

#EDTGN
Europa, una economia sostenible al
transport, a l'energia, a l'agricultura,
als ediﬁcis i a les indústries

Banco Europeo de Inversiones
(BEI) trabaja con la Comisión
Europea y los Estados miembros para aportar un billón
de euros en inversiones verdes
hasta 2030. Se calcula que para
reducir las emisiones en el horizonte 2030 en torno al 55%
con respecto a 1990, la UE
debería duplicar su inversión
en energía hasta los 400.000
millones de euros anuales
durante la presente década.
En 2021 el BEI sólo financió
13.000 millones de euros, -de
ellos, 1.500 en España-, dirigidos al sector energético de la
Unión Europea, frente a los
400.000 anuales que serían necesarios.
Proyectos europeos
No obstante, pese al evidente retraso, en Tarragona cada
vez abundan más los proyectos
dirigidos a minimizar la huella
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Coyuntura
de carbono que reciben el respaldo de la UE. En lo que se
refiere a plantas industriales y
polígonos, entre los más significativos se sitúa el impulsado
por la comunidad energética
público-privada del polígono
AgroReus, que ha conseguido
una subvención de dos millones de euros de los Fondos
Next Generation, un 55% de
la inversión total prevista. Las

El 2021, el Port
incrementó en un
13,4% el porcentaje
de mercancías
movidas por
ferrocarril
sociedades municipales Reus
Serveis
Municipals-Redessa
y Reus Transport, junto con
Omega Tarraco, Masergrup
y Setier, prevén instalar en
próximos meses placas solares
fotovoltaicas —con una potencia de 4,4 MW— en 22 techos
industriales para autoconsumo. El excedente lo comprará
la empresa pública municipal

Incrementar el porcentaje de mercancías que viajan por ferrocarril reduce la huella de carbono.

Reus Energia para distribuirlos en el ámbito municipal. El
proyecto reusense es el que recibe mayor subvención en Cataluña y el quinto de España,
donde se han repartido 30 millones.
En este sentido, las directrices que llegan desde Europa, ligadas a los fondos, no
tienen marcha atrás. La UE
pretende ser neutra en términos climáticos de cara al año

2050, es decir, se plantea tener
dentro de dos décadas una
economía con cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero. El reto planteado por
la hoja de ruta más reciente,
el RePowerEU, en materia de
producción de energía hasta
2030 es ambicioso: el RePowerEU, con un 45% de renovables
en el mix energético para 2030.
El Port Tarragona, otro de
los grandes motores de la eco-

Apropem la química als futurs científics.
Kids’ Lab és una iniciativa educativa de BASF amb l'objectiu de despertar en els
estudiants d'educació primària l'interès per la ciència. Als tallers que es realitzen
al centre de BASF Tarragona, els nens aprenen jugant amb els principis bàsics
de la recerca i descobreixen com la química forma part del seu dia a dia.
Més informació a
www.basf.es

nomía, se plantea alcanzar una
huella de carbono cero en el
2030. Para ello, sigue incrementando significativamente
el transporte de mercancías
por ferrocarril, además de una
fuerte apuesta por las energías
renovables y por la eficiencia
energética. El Port de Tarragona movió por ferrocarril
durante el 2021 un total de
762.071 toneladas, que corresponden a 1.315 trenes y 17.504

vagones-. Ello supone un aumento de 13,4% respecto a los
datos del 2020, en que se obtuvieron 672.000 toneladas, el
equivalente a casi 1.150 trenes
y 16.300 vagones. Unos datos
que muestran un mayor dinamismo de las dársenas y que
suponen evitar toneladas de
CO2 al no moverse por carretera. En los próximos años, la
conexión con ancho europeo
supondrá un adelanto muy importante como nodo logístico
para el Port de Tarragona, lo
cual le permitirá mejorar sus
conexiones, mejorar la eficiencia de la cadena logística y
continuar reduciendo las emisiones.
En lo que se refiere a la logística y el transporte, por el
momento las empresas más
concienciadas ponen el acento en parques propios de solar
fotovoltaica para potenciar el
autoconsumo y aumentar la
capacidad de recarga en flotas
eléctricas renovadas de última
milla. El transporte pesado de
mercancías y pasajeros, salvo
algunas experiencias piloto
todavía en fases prematuras, sigue todavía invirtiendo en motores de combustión de última
generación, bajo los máximos
estándares medioambientales
que ofrece esta tecnología.

26

Desembre

2022

ESPECIAL SOSTENIBILITAT

Opinió
problemes mediambientals.
D’altra banda, des de l’empresa Puig del sector de la bellesa i la moda, Maria Antonia
Ruiz, posava sobre la taula la
implicació cada cop més activa que volen tenir les empreses en la presa de decisions
per la lluita contra el canvi climàtic i el fet de no limitar-se
només en el compliment de
les solucions acordades. O
Victor Cañadas de la farmacèutica Ferrer, que explicava
que haver assistit a la COP27
els servia per a poder validar
la seva estratègia climàtica,
i ressaltava la importància

Dolors Setó Pamies
Investigadora principal del grup de recerca RESET:
“Responsabilitat Social, Sostenibilitat i Ètica Empresarial”
Departament de Gestió d’Empreses Universitat Rovira i Virgili

El canvi climàtic
és cosa de tots

Només a través de
les aliances entre els
diferents actors es
podran donar resposta
als principals reptes de
la humanitat

freepik

Sostenibilitat i canvi climàtic són paraules que escoltem
contínuament en els mitjans
de comunicació, en l’opinió
pública, en el món empresarial, etc. Són conceptes que
hem integrat en el nostre vocabulari gairebé d’una forma
natural, i que han agafat molta
popularitat i ressò, i molt especialment durant aquest mes
de novembre en el que tot just
s’ha celebrat l’esdeveniment
més significatiu que tracta precisament aquests temes a nivell
global: la COP27.
La COP, que vol dir la Conferència de las Parts, és la Cimera Anual que realitza Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic i on es reuneixen els
diferents països per intentar
avançar en la lluita contra el
canvi climàtic. Aquest any, en
la seva 27 edició, s’ha celebrat
a Egipte on s’hi han concentrat més de 30.000 persones representats de governs, institucions, empreses i societat civil
per abordar el gran repte que
suposa la crisi climàtica per la
humanitat.
Si be és cert que les COP,
en les seves diferents edicions,
són per la seva pròpia naturalesa reunions o trobades entre
caps d’estat i de govern de diferents països per poder arribar
a acords en matèria mediambiental, cada cop més es constata
la creixent participació i compromís de diferents agents i en
especial del món empresarial i
financer. Així doncs, cada cop
més les empreses mostren el
seu interès per la sostenibilitat
i el canvi climàtic i busquen
tenir una participació més activa.
Mostra d’això en són la gran
quantitat d’actes impulsats
—durant les darreres setmanes— per part diverses organitzacions que promouen la sostenibilitat en l’àmbit empresarial
i que pretenen discutir i analitzar les implicacions o les repercussions de la COP27 per a les

empreses. Com per exemple, la
sessió informativa “Conclusions
COP27 Sharm el Sheikh (Egipte)”organitzada per la Fundació Empresa i Clima, celebrada
el passat 23 de novembre a Barcelona, en la que després de la
intervenció de la seva Directora
la Sra. Elvira Carles —resumint
els principals temes tractats a la
Cimera— els propis Directors
i Directores de Sostenibilitat
d’empreses de diversos sectors
com Fluidra, Roca, Celsa, Puig
o Ferrer, entre d’altres, van poder explicar la seves pròpies

reflexions sobre la participació
en la COP27 a un auditori ple
d’empreses preocupades per
conèixer de primera mà quins
són el principals reptes mediambientals als que han de fer
front i com poder donar-hi resposta.
En aquest sentit, Carla Coloma Directora de Sostenibilitat de Fluidra, empresa líder a
nivell global dedicada al sector
de les piscines i el wellness,
explicava que més enllà de la
pressió del dia a dia, la sostenibilitat està en l’agenda de

les empreses i que és necessari posar en valor el que pots
perdre com a companyia si no
integres les preocupacions mediambientals en el teu negoci.
Juan Carlos Orozco, Director de Sostenibilitat de Celsa,
empresa familiar líder a Europa en la producció d’acer
circular de baixes emissions,
compartia també les seves reflexions sobre el tema fent
especial èmfasis en la importància de la innovació, de la
tecnologia i de l’economia
circular per donar resposta als

de ser conseqüents amb els
compromisos adoptats, de ser
transparents i d’evitar sobre
tot el greenwashing.
Així doncs, davant d’un dels
majors desafiaments del nostre temps —la fi d’un model
econòmic basat en els combustibles fòssils— sembla ser
que les empreses, i no només
els governs, hi tenen molt a
dir. Només a través de les aliances entre els diferents actors
(governs, empreses, universitats, societat civil, ONGs etc.)
es podran donar resposta als
principals reptes de la humanitat. Això si, cal passar de les
bones intencions a les accions,
cal anar traduint els objectius
a llarg termini en objectius a
mig i a curt termini, i posar el
talent, el capital i la tecnologia
al servei de les persones i el
planeta.

Cuidem el medi amb tu, innovant constantment per
millorar el nostre compromís amb la sostenibilitat,
l’entorn i les persones
aeqtonline.com
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Química

El sector químic ampliarà
l’ús d’aigua regenerada
Durant el 2021, el 18% de l’aigua utilitzada per la indústria petroquímica va ser regenerada, i es preveu
arribar al 25% en un o dos anys gràcies a l’ampliació
Redacció / Tarragona
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel
Reyes, i el conseller delegat
d’AITASA, Marc Fargas, van
presentar el pla per ampliar la
producció d’aigua regenerada
per a usos industrials al Camp
de Tarragona, coincidint que
es compleixen 10 anys de
l’activació de l’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i Salou.
L’any 2010 es va signar un
conveni entre l’ACA, l’Associació Empresarial Química
de Tarragona (AEQT) i Aigües Industrials de Tarragona
S.A. (AITASA), en el que es
van fixar les condicions, usos,
qualitats mínimes de l’aigua
i cessió de les instal·lacions.
Arran de l’acord, entre 2010

i 2011 l’ACA va dur a terme
la construcció de la planta de
regeneració d’aigües industri-

als (finançats amb el Fons de
Cohesió de la Unió Europea),
amb una inversió de 29 milions

d’euros, i es va cedir per al seu
ús a AITASA en el mes d’octubre de 2012. Per la seva part,
AITASA va executar una inversió de més de 6 milions d’euros
per la construcció de la xarxa
de distribució que connecta la
planta amb les empreses usuàries de l’aigua regenerada.
Ara, AITASA ha sol·licitat
a l’ACA un increment de la
concessió d’aigües depurades,
a fi d’ampliar la capacitat de
regeneració de la planta. Amb
aquesta ampliació, la capacitat
de regeneració s’incrementarà des dels 30.000 m3/dia
actuals fins a 45.000 m3/dia.
L’Estació de Regeneració d’Aigua de Tarragona i Vila-seca i
Salou rep les aigües residuals
urbanes generades en aquests
tres municipis i aplica un tractament consistent en una decantació, filtració, un doble
procés d’osmosi inversa i, fi-

nalment, un procés de tractament de desinfecció amb rajos
ultraviolats.
Més de 36 hm3
per a usos industrials
En els darrers anys, la producció d’aigua regenerada en
aquest àmbit ha estat de fins
a un màxim anual 5,89 hm3/
any, destinant-se principalment per a usos com la refrigeració i altres processos industrials. Això ha fet possible que les
empreses hagin fet ús d’aquest
recurs, alliberant aigua per a
usos consumptius que es captava a través del Consorci d’Aigües de Tarragona. També ha
estat possible substituir captacions del riu Gaià, incrementant-ne el cabal ecològic per
sota de la presa del Catllar. En
els darrers 10 anys (concretament entre 2012-2021) s’han
produït més de 36 hm3 d’aigua
regenerada i durant el 2021, el

Próxima parada:
Centros urbanos sin emisiones

¿Mejor calidad del aire en los centros urbanos?
¿Menos ruido de tráfico?
¿Más protección del clima?
Nuestra solución son los autobuses con pila de combustible
de hidrógeno verde, un combustible con cero emisiones.
Junto con nuestros socios ofrecemos los vehículos, la
financiación, el hidrógeno y el servicio técnico para una
movilidad sostenible en las ciudades.

www.messer.es
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Química
18% de l’aigua utilitzada per la
indústria petroquímica ha estat regenerada.
Concessió fins el 2037
Actualment s’està tramitant un procediment de modificació de la concessió per
augmentar el recurs hídric
disponible i, paral·lelament,
es preveu tramitar un allargament de la concessió fins el
2037 (substituint així l’actual
fixada arran del conveni signat

el 2010), amb la finalitat que
en aquest període AITASA
dugui a terme, entre d’altres
condicions, un pla d’inversió,
la millora i l’ampliació de les
instal·lacions titularitat de
l’Agència, en concordança
amb el recurs hídric disponible.
L’objectiu d’aquesta ampliació és que es pugui passar
dels gairebé 6 hectòmetres
cúbics de capacitat actual, a
9, la qual cosa permetrà asso-

lir, en un termini d’entre un i
dos anys, que un 25% del total

AITASA prepara un
pla d’inversions per
als propers anys
d’aigua industrial consumida
pel sector petroquímic de Tarragona sigui regenerada.

Objectiu: 40% d’aigua regenerada i
abocament gairebé zero
Però la intenció d’AITASA és anar encara més enllà: actualment està ja en fase de posada en marxa una nova planta de tractament conjunt de les aigües residuals industrials, que
ja d’entrada permetrà millorar la qualitat d’aquestes aigües, que en un primer moment es
continuaran emetent al mar a través de l’emissari conjunt. Però la qualitat d’aquesta aigua,
un cop tractada per aquesta nova planta, serà tan elevada, que el sector ja pensa en com
poder reutilitzar-les també: aquesta serà la següent fase del projecte, més a mig-llarg termini: construir una nova planta de regeneració, en aquest cas d’aigües residuals industrials,
per tal que puguin reaprofitar-se i tornar-se a introduir en el cicle d’aigua industrial.
D’aquesta manera, un cop aquesta futura planta estigui construïda i en funcionament,
la indústria tarragonina estarà reutilitzant no només aigües residuals urbanes, com ja fa
des del 2012, sinó també les seves pròpies aigües residuals industrials. Els càlculs són
que, amb aquesta fase completada, el sector arribaria fins a un 40% d’aigua reutilitzada,
respecte del total consumit. A més, es reduirien gairebé a zero les emissions de les seves
aigües residuals al mar: prop del 90% podrien se reutilitzades.

https://es.dow.com
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El Port redobla l’aposta per la sostenibilitat
Des de 2020, el Pla de Sostenibilitat continua fent passos endavant
complint objectius en l’àmbit ambiental, el del creixement sostenible i el compromís social
Redacció / Tarragona

cobertes verdes, plantes fotovoltaiques, arbrat, drenatges
intel·ligents, reaprofitament
d’aigües pluvials, etc. i en els
espais de contacte del Port
amb la ciutat de Tarragona
on es potenciarà un entorn

El Port de Tarragona treballa
fermament cap la descarbonització, potenciant les energies renovables al màxim per
ser un Port més competitiu
i adaptat al context d’emergència climàtica. L’Autoritat
Portuària de Tarragona treballa per aconseguir aquesta
competitivitat diversificant
tràfics amb l’objectiu d’aconseguir sostenibilitat econòmica, ambiental i social.
La creació del Pla de Sostenibilitat l’any 2020 va marcar un
full de ruta que comptava amb
25 objectius i 82 d’accions reunides en 3 blocs, sostenibilitat
ambiental, creixement sostenible i compromís social, fent seus
els 17 objectius de l’ONU inclosos en l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible.
A la creació d’aquest Pla ara
s’hi ha d’afegir el nou impuls
capitanejant pel nou president
de l’Autoritat Portuària de
Tarragona, Saül Garreta, que
suma als objectius estratègics
portuaris existents nous reptes
per a la APT: la lluita contra el
canvi climàtic, el foment d’una
economia sostenible i la digitalització. La incorporació del
nou president Saül Garreta al
capdavant de l’APT ha suposat
una aposta encara més ferma
per la sostenibilitat que ha agafat un major protagonisme.
Als objectius del pla de sostenibilitat esmentat anteriorment s’hi han afegit de nous,
així com, noves accions. En
aquest sentit, els primers temes
que el nou president ha impul-

La incorporació de
Saül Garreta com a
president suposa un
nou impuls en l’àmbit
de la sostenibilitat
La sostenibilitat és una de les prioritats del Port de Tarragona.

sat és l’electrificació de molls,
la creació de comunitats energètiques i un urbanisme més
social i sostenible en els espais

El full de ruta del Port
té 25 objectius i 82
d’accions reunides en
3 blocs, sostenibilitat
ambiental, creixement
sostenible i compromís
social
compartits amb Tarragona i
Vila-seca. El Port de Tarragona
té pressupostats uns 6 milions
d’euros en el seu pla d’empresa per desenvolupar en els
propers anys l’electrificar els

molls d’Andalusia, Cantàbria,
Galícia i Balears que per la
prospecció de la demanda futura serà on caldrà comença
per donar servei a tràfics com
contenidors, ro-ro i vehicles, a
més a més de creuers.
Amb aquesta implantació,
qualsevol vaixell que estigui
atracat a les instal·lacions portuàries tarragonines no funcionarà amb els motors de
combustió auxiliars sinó amb
electricitat. Es tracta d’una
peça clau per descarbonitzar
el Port i fer-lo més sostenibles,
tal i com estableix la Unió Europea a través de la implantació del paquet de mesures
anomenat «Fit for 55” amb
l’objectiu climàtic de la UE de
reduir les emissions de la UE
en almenys un 55% d’aquí al
2030 i del 100 % per al 2050
La creació de comunitats
energètiques és una altra pro-

posta de futur molt relacionada amb l’electrificació dels
molls. Aquestes comunitats
energètiques, que es poden
crear tant internament com en
confluència amb altres equipaments de la ciutat, tindrien un
consum compartit. Això significa que si un dels membres
no utilitza tota l’electricitat
que genera, la pot utilitzar un
altre membre de la comunitat
tenint accés una energia molt
més barata, contribuint a la generació d’energia verda, a un
ús més eficient de l’energia, a
la descarbonització de l’activitat portuària i la competitivitat
de les empreses.
Un altre dels nous objectius
que proposa la nova presidència és l’aposta per un urbanisme més social i sostenible.
Aquest urbanisme es veurà
reflectit en la construcció de
la nova ZAL de Vila-seca amb

que proporcioni més protagonisme als vianants i menys als
automòbils, solucions d’eficiència energètica, etc. que
contribueixin a la millora de la
qualitat de vida dels seus habitants.
Objectius assolits
El Port de Tarragona prem
l’accelerador de la lluita contra el canvi climàtic i de la
transformació energètica en
un àmbit en el qual ja ha assolit objectius notables en els
darrers 4 anys que han contribuït i contribueixen a assolir l’objectiu fixat per Garreta
“d’esdevenir un referent i un
exemple en l’aplicació de solucions sostenibles”. El desmantellament de la cimentera, la
instal·lació de biòtops per regenerar el fons marí, la restauració dels Prats d’Albinyana o
l’impuls a l’energia solar són
alguns dels exemples de millores ja implementades en l’àmbit de la sostenibilitat.
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Se signa l’acord de custòdia dels terrenys
adjacents al pantà del Gaià
Repsol i l’Associació Mediambiental la Sínia col·laboraren en la protecció
d’aquest espai de gran valor natural
Redacció / Tarragona
La presidenta de l’Associació
Mediambiental la Sínia, Raquel Córdova i el director del
Complex Industrial de Repsol
a Tarragona, Javier Sancho,
han signat avui el conveni
l’acord de custòdia dels terrenys adjacents al pantà del
Gaià propietat de Repsol.
Empresa i entitat estan
d’acord en la necessitat de fer
compatible l’ús del territori
amb la conservació dels seus
elements naturals, paisatgístics i patrimonials. Després del
que ha suposat la recuperació
del cabal ecològic del Gaià, a
través de la signatura del conveni entre Repsol i l’ACA, les
actuacions contemplades en
l’acord busquen aconseguir

La reintroducció de la tortuga de terra està inclosa al conveni.

un alt nivell de qualitat ambiental de l’entorn del pantà i
prevenir el deteriorament del
patrimoni natural i de la seva
biodiversitat.

Repsol és l’empresa propietària de 499,44 hectàrees,
una part de les quals, se situen al domini públic hidràulic
del curs fluvial del riu Gaià i

al mateix embassament a l’entorn de l’embassament del
riu Gaià. Aquestes finques se
situen als municipis de la Secuita, el Catllar, Renau, Vespella de Gaià i Salomó, comarca
del Tarragonès, i Vilabella
del Camp, comarca de l’Alt
Camp. I totes estan situades
dins l’Espai Natural Protegit
del riu Gaià.
L’any 2012, es va presentar
la redacció del Pla d’Acció per
a la Biodiversitat (PAB) de les
finques de Repsol a l’entorn de
l’embassament del Gaià. El document del PAB va ser redactat
per LIMONIUM, juntament
amb Acció Natura l’any 2011,
a través de la Fundación Repsol. Des de l’any 2015, i a càrrec del Complex Industrial de
Repsol, s’estan executant actuacions recollides en el PAB.
Les tasques busquen millorar i

augmentar la biodiversitat de
la finca propietat de Repsol
a l’entorn de l’embassament
del Catllar, la qual forma part
de l’Espai Natural Protegit riu
Gaià.
Tortuga de terra
Una de les accions destacables de l’acord de custòdia que
s’ha signat avui, és la col·laboració amb el projecte de reintroducció de la tortuga de terra (testudo hermanni) a l’espai
natural protegit del riu Gaià,
que promou la Generalitat de
Catalunya i que compta amb el
suport tècnic del CRARC, Centre de Recuperació d’Amfibis i
Rèptils de Catalunya. Gràcies a
aquest acord de custòdia, s’ha
facilitat aquest projecte de
reintroducció d’aquesta espècie amenaçada.
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Ercros avança en la descarbonització
de la seva activitat
La fàbrica de Tortosa certifica la seva gestió energètica

Ercros segueix endavant
amb el procés de descarbonització de la seva activitat
emprès en el marc del Pla
3D. Amb aquest objectiu, la
fàbrica d’Ercros a Tortosa
ha certificat la seva gestió
energètica segons la norma
ISO 50001.
La ISO 50001 és la norma
de gestió de l’energia més uti-

litzada, que ajuda les empreses a gestionar adequadament
els aspectes energètics, cosa
que es tradueix en un ús més
eficient i sostenible dels recursos naturals, i d’aquesta manera reduir l‘emissió de gasos
d’efecte hivernacle (GEI).
També amb el mateix objectiu, Ercros ha finalitzat les
actuacions de millora de l’eficiència energètica de Tortosa

(unitat de recuperació de la
calor residual generada a la
planta de poliols, substitució
d’equipaments varis per altres
mes eficients i substitució de
lluminàries per led), mentre
que en el complex de Tarragona s’ha avançat en les actuacions de substitució de lluminàries per led i de millora de
l’aprofitament de l’hidrogen.
De la mateixa manera, s’està
progressant en la ingenieria
dels projectes de producció
de vapor a partir de biomassa i de fabricació d’EDC amb
una tecnologia mes eficient.
Com a resultat d’aquestes
actuacions orientades a la
descarbonització de les activitats i altres en l’àmbit de
la millora medi ambiental, el
2021 el conjunt de les cinc
fàbriques que té l’empresa a
la demarcació de Tarragona
(a Tortosa, Flix, La Canonja i les dues de Vila-seca) va
disminuir un 8,6% (vs 2020)

les seves emissions generals a
l’aire, a l’aigua i la generació
de residus; en el cas de les
emissions directes de gasos
d’efecte hivernacle, la reducció va ser del 0,4%.
El Pla 3D ha de consolidar el lideratge de la companyia en el sector industrial i
l’avenç en la descarbonització de la seva activitat per
contribuir en la lluita contra
el canvi climàtic. Pel 2025, Ercros s’ha compromès a reduir
un 39% les seves emissions
directes de gasos d’efecte hivernacle (vs 2020); i pel 2050,
preveu assolir la total descarbonització de la seva activitat,
seguint els objectius de neutralitat climàtica del Pacte
Verd Europeu.
L’actuació d’Ercros també
està en línia amb els Compromisos d’acció climàtica per
frenar l’escalfament global,
establerts per la Generalitat de
Catalunya. En concret, Ercros

s’ha compromès que al 2030
(vs 2015) haurà reduït un
20% el seu consum energètic
i aconseguit que un 70% de
l’electricitat consumida procedeixi de fonts renovables,
de la qual un 1% provingui de
fonts renovables generades en
el sí de les pròpies instal·lacions d’Ercros; i reduït un 30%
el consum de aigua.
L’esforç d’Ercros li ha valgut la classificació Platinum
al rating EcoVadis, en obtenir
una puntuació de 84/100, fita
que situa a Ercros entre l’1%
d’empreses amb millor compliment de bones pràctiques
ASG (ambientals, socials i de
governança); la companyia
ha obtingut una qualificació
A i 77/100 a l’ASG Rating de
l’Institut espanyol d’analistes
financers. Així mateix, l’empresa ha estat certificada com
a CSR Company a la categoria Excellence, per Bureau
Veritas.

Accelerant la transició
energètica per a un futur
sostenible

A Technip Energies hem complert 50 anys d’operacions a Espanya al servei de la indústria
de processos. Des del 1972, gràcies a la nostra base tecnològica i la llarga experiència
integrada, hem fet realitat els projectes innovadors dels nostres clients i estem contribuÏnt
fermament a liderar la transició energètica.
La nostra missió és dissenyar i oferir solucions energètiques de valor afegit per accelerar
i liderar la transició energètica amb el propòsit de trencar els límits del sector, juntament
amb els nostres clients, per construir un futur sostenible.
technipenergies.com
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Opinió
El cambio climático tiene
graves consecuencias para la
economía mundial y el progreso humano, y Dow asume
la responsabilidad de acelerar
sus esfuerzos para reducir las
emisiones mundiales de carbono. Debemos proteger los
recursos medioambientales y
asegurarnos de que la sostenibilidad esté presente en todas
nuestras decisiones y acciones.
La Unión Europea, consciente
de estos desafíos, ha presentado en el marco de su Green
Deal (Pacto Verde) un ambicioso conjunto de estrategias
para abordar la crisis climática, reducir la pérdida de biodiversidad, aumentar la eficiencia de los recursos y detener la
contaminación ambiental.
Desde Dow, creemos que
el Green Deal es una guía de
actuación y una oportunidad
para mejorar, así como el
Acuerdo de París, por el que
nos comprometemos a trabajar para alcanzar su objetivo
de mantener el aumento de la
temperatura global por debajo
de los 2°C, y a proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5°C. Hemos progresado
mucho en los últimos 25 años,
en particular en la reducción
de las emisiones de dióxido de
carbono, pero reconocemos
que tenemos mucho camino
por delante.
Para avanzar aún más en
nuestra estrategia de sostenibilidad, Dow se ha marcado un

Mientras que los niveles
altos de la sociedad pueden
seguir viviendo con la ilusión
reconfortante de un sistema
socioeconómico que cumple
su papel, los bajos —cada vez
más extendidos— se preocupan por su factura de la luz,
por el ticket de la compra, la
inaccesibilidad a la vivienda,
etc. Hablemos claro; el conflicto con Ucrania y el cierre
del grifo de gas ruso no son la
causa raíz del malestar actual.
Solo constituye una seria y dramática presión coyuntural en
una problemática de naturaleza estructural.
La crisis climática sí que
es estructural. También lo es
la escasez de materias primas
requeridas para la descarbonización de la economía para
cumplir los objetivos de París. El boom minero actual
es igual de extractivo que el
boom de extracción fósil que
ahora lamentamos. Sin embargo, la narrativa de la UE y
consecuentemente la de sus
países miembros presenta la
transición energética, basada
en la sustitución de las fuentes
fósiles por renovables, como la

Ignasi Cañagueral
Director del Complejo Industrial de Dow en Tarragona

Descarbonización:
el gran reto de la sostenibilidad

ambicioso y claro camino hacia
las cero emisiones para 2050
(alcances 1 y 2). Esto incluye
a todos nuestros centros en España y, en especial, al Cracker
ubicado en el Complejo Industrial de Tarragona. Además, y
tal como se indica en nuestros
Objetivos de Sostenibilidad
para 2025 y sus metas establecidas en 2020, Dow tiene la intención de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
De esta forma, Dow ha desarrollado una hoja de ruta que

explica cómo pensamos resolver dos de nuestros principales
retos para lograr esa neutralidad de carbono. El primer
reto es cómo alimentar nuestros centros de producción
sin emitir CO2 y, el segundo,
es cómo fabricar nuestros productos utilizando materias primas sostenibles.
En términos de enfoque,
nuestra transformación se
llevará a cabo a través de un
plan de colaboración multigeneracional, en el que cada

generación se basa en el progreso de la anterior e impulsa
colaboraciones y asociaciones
en toda la cadena de valor.
Esto nos permitirá aprovechar
al máximo el limitado tiempo
que tenemos y empezar a reducir CO2 lo antes posible,
mientras surgen nuevas tecnologías que nos permitan
conseguir nuestro objetivo
último: producir con cero
emisiones, para que los consumidores finales puedan seguir
disfrutando sus productos co-

Dra. Desirée Knoppen
Profesora directora del departamento de Marketing,
Operaciones & Supply de EADA Business School

Decrecimiento:
de la parálisis al buen vivir
solución mágica sin explicar
que dicha solución solo es factible si a la vez replanteamos
drástica y rápidamente nuestros patrones de producción y
consumo.
Ha llegado la hora de formular una verdad inquietante: nuestro modelo económico basado en el crecimiento
ilimitado del PIB persigue,
sobre todo, su propia supervivencia. Por ejemplo, si crece
la industria de armamento o
la del tabaco, si aumentan las
clínicas privadas para tratar
enfermedades respiratorias
asociadas a la contaminación,

decimos que crece el PIB y el
sistema va por buen camino.
Y, con la misma lógica del sistema, no hay que aumentar
los cuidados no remunerados para los vulnerables o los
bosques ya que no se reflejan
en la estadística económica.
Además, la premisa de que la
riqueza agregada gotea hacia
abajo beneficiando a todos
no se está cumpliendo y la
brecha social es cada vez más
pronunciada. De esta forma,
el sistema actual no permite
alcanzar los objetivos últimos
de prosperidad y bienestar
para todos.

Aquí emerge la narrativa
de decrecimiento como alternativa que nos puede sacar de
la parálisis actual. No es una
postura antieconómica, es una
corriente de pensamiento que
preconiza la disminución regular y controlada de la producción, con la finalidad de establecer una nueva relación de
equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. En otras
palabras, invierte las prioridades y ve a la economía como
un instrumento y no como un
objetivo. La sostenibilidad social se convierte en un objetivo
final y la sostenibilidad ecoló-

tidianos sin comprometer el
medio ambiente.
Los ciclos de inversión de
empresas industriales como
Dow suelen durar una década, razón por la cual hemos
empezado a invertir ahora;
para ser capaces de conseguir
nuestros objetivos marcados
en la primera y segunda fase.
También somos conscientes
de que una empresa por sí sola
no puede triunfar en esta carrera hacia las “cero emisiones
netas”, por lo que queremos
colaborar con otros actores
industriales, de dentro y fuera del polígono de Tarragona
con el fin de innovar y buscar
entre todos soluciones para
un mañana mejor. Además,
confiamos en que, trabajando
codo con codo con centros de
conocimiento, institutos de
investigación, universidades
y gobiernos, conseguiremos
nuestros objetivos comunes de
construir y conservar una industria más sostenible sin comprometer sus contribuciones
económica y social.
El camino de Dow Chemical
Ibérica hacia la circularidad
y las cero emisiones supone
una gran oportunidad para
transformarnos, al tiempo que
contribuimos a la descarbonización de la industria y de España en general. Seguiremos
avanzando, con pasión y compromiso, en este viaje que representa el mayor de los retos
de nuestro tiempo.

gica es considerada como un
requisito indispensable. Existen muchas propuestas para
los gobiernos que se centran
en medidas legislativas para,
por ejemplo, garantizar una
renta universal, limitar el uso
de recursos, acortar la semana
laboral, acabar con la obsolescencia programada, ampliar
los bienes públicos y los impuestos ecológicos.
El término decrecer, sin
más explicación, puede provocar miedo a los que aún no se
encuentran en una situación
de decrecimiento, es decir,
los que aún no sufren del incremento de la complejidad
de tener una vida plena. Para
este colectivo, la promesa del
nuevo sistema socioeconómico radica en habitar un planeta sano, en armonía con sus
conciudadanos. Por otro lado,
para el colectivo que ya se siente en plena fase de decrecimiento, la promesa radica en
beneficiarse por el enfoque de
justicia social y el buen vivir.
La duda restante tiene que ver
con el papel que ha de jugar
el estado. ¿Estarán a la altura
nuestros gobernantes?
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Opinió
En noviembre se cumplieron 125 años desde la fundación de Carburos Metálicos.
El inicio de su actividad como
productor de gases industriales y medicinales se produjo en
Cataluña y aquella fábrica ya
utilizaba una fuente de energía renovable, un aprovechamiento hidrológico propio.
En Tarragona, Carburos
Metálicos produce hidrógeno
(H2) clave para sectores industriales de difícil descarbonización. Asimismo, la electricidad
utilizada en esta y las otras 11
plantas de producción y las 14
de envasado, cuenta con Garantías de Origen renovable.
La compañía dispone también
de la ISO 50001 que garantiza
la existencia de un sistema de
mejora continua de la eficiencia energética.
Para Carburos Metálicos la
sostenibilidad es su estrategia
de crecimiento, un concepto
que permea todas las acciones
de la compañía a través de sus
tres ejes de acción: ‘Crecer,
Conservar y Cuidar’. Una de
dichas acciones es la ‘Ruta del
Hidrógeno’, para realizar pruebas de repostaje y suministro
con autobuses urbanos, como
ejemplo de descarbonizar el
transporte pesado. Tarragona

Ignacio Torres
Director de Supply Chain en Carburos Metálicos

Carburos Metálicos
impulsa la descarbonización
de la economía
ha sido una de las paradas de
la ruta.
La compañía acompaña a
administraciones y operadores de transporte urbano en
la búsqueda de una movilidad
más sostenible. Los municipios de más de 50.000 habitantes deben crear Zonas de
Bajas Emisiones (ZBE) antes
de 2023 y solo vehículos con
etiqueta ‘cero emisiones’ podrán circular sin restricciones.
Tarragona jugará un papel clave para toda la cadena de valor
relacionada con el H2 y, por
ello, Carburos Metálicos participa en el proyecto para crear

la Vall de l’Hidrogen de Cataluña, en el que el polo químico de Tarragona será esencial.
Carburos Metálicos ha
lanzado la iniciativa ‘Movem
Tarragona’ para ofrecer soluciones innovadoras y limpias a
empresas y a la sociedad, y prevé la apertura de una hidrogenera en 2023, la primera pública de la provincia. Será una
pieza más del ecosistema del
H2 en Cataluña y su emplazamiento, próximo a la AP-7, la
A-27, el puerto de Tarragona y
el Corredor Mediterráneo, favorecerá el transporte por carretera con este gas. Entre sus

usuarios estará la flota de camiones de Carburos Metálicos,
que adoptará este combustible
progresivamente.
Pero la apuesta por el H2 y
el sector industrial de Tarragona no acaba ahí. En la actualidad, Carburos Metálicos da
servicio a más de 30 sectores
de la economía, entre ellos el
portuario. Para Unión Europea el H2 es un combustibles
alternativos clave e impulsa el
proyecto H2Ports (Implementación tecnologías de H2 en
los puertos), destinado en una
primera fase a la maquinaria
portuaria.

Carburos Metálicos se ha
incorporado al consorcio del
proyecto ‘H2PORTS’, una
iniciativa coordinada por la
Fundación Valenciaport en estrecha colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia
y financiada por el Clean Hydrogen Partnership. Se pone a
prueba, en condiciones de uso

Nuestro hidrógeno
es clave para la
descarbonización
real, una grúa ‘reach stacker’ y
una tractora 4x4 para terminal
ro-ro, impulsadas por hidrógeno. La experiencia permitirá
trasladar estas soluciones a
otros puertos, que necesitan
reducir las emisiones.
El H2 es muy versátil como
vector energético y puede ayudar a descarbonizar la industria
cerámica. Carburos Metálicos
ha participado en la prueba del
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-Aice) de Castellón
para sustituir el gas natural por
hidrógeno, demostrando que
es posible lograr una combustión controlada con hasta un
20% de hidrógeno.
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El nou contracte de neteja de l’Ajuntament
de Tarragona aposta per reforçar
estratègies de prevenció de residus
Un exemple n’és l’actuació en la reducció del malbaratament alimentari,
donant sortida a l’excedent comercial que es pugui generar

Foto: Ajuntament de Tarragona.

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació, recentment, el nou contracte de
Neteja Pública. Es tracta d’un
contracte clau pel futur de la
ciutat, ja que es modernitza
la gestió i se la dota dels objectius i components necessaris per ser eficients des d’un
punt de vista mediambiental
i de servei a la ciutadania. En
paraules de Jordi Fortuny,
conseller de Neteja Pública,
el nou contracte “suposarà,
sens dubte, un canvi substancial en la neteja i manteniment dels nostres carreres i
de la nostra ciutat, però alhora també el compliment amb
escreix de mesures mediambientals i socials”.
Amb un cost total de 200
milions d’euros per als 9 anys
de desplegament, el contracte
es divideix en cinc grans lots:
· Servei de transport i recollida de residus municipals, de neteja viària i
d’informació i d’educació
ambiental.
· Servei de neteja de platges,
solars, terrenys i camins
municipals.
· Servei de gestió de la deixalleria municipal.
· Control d’execució i qualitat del servei.
· Plataforma intel·ligent de
ciutat.
Tots cinc lots estan pensats
i desenvolupats per garantir,
sota estrictes criteris, la millor
proposta tècnica. Però també

per enfocar el servei des de la
línia estratègica de sostenibilitat i respecte amb el medi
ambient. Els principals objectius a assolir són, en aquest
sentit: prevenció i reducció
de residus, reutilització, recollida selectiva neta i valorització del material, economia
circular i sistemes de pagament per generació.

MESURES EN L’ÀMBIT
DE LA SOSTENIBILITAT

El contracte comporta una
sèrie d’inversions destacables per a contribuir a la sostenibilitat:
· Contaminació atmosfèrica: s’incorporen millores
i estratègies de mobilitat
sostenible i descarbonització per reduir al màxim les
emissions de gasos d’efecte
hivernacle provinents dels
combustibles fòssils amb
vehicles elèctrics que son
requeriment del contracte i vehicles amb pila d’hidrogen que es valoren en
els criteris d’adjudicació.  
· Millora en Recollida selectiva: El principal repte
d’aquest nou contracte serà assolir els objectius
normatius en matèria de
gestió de residus i, en concret, augmentar l’actual
percentatge de recollida
selectiva, en contenidors
i deixalleria. L’objectiu es
passar del 37% actual al

Foto: Isaias Mena.

mínim del 65% en els primers 3 anys de contracte,
amb la identificació de tots
els usuaris/es de tots els
serveis de recollida, amb el
sistema de control d’accés
als contenidors (contenidors tancats), amb els serveis porta a porta domèstic
i comercial, ampliant la
recollida comercial, substituint els actuals contenidors soterrats per altres
que s’han mostrat més eficients al municipi, incorporant la reutilització de
voluminosos, millorant la
ràtio de recollida d’oli, tèxtil i calçat, amb més contenidors de cada fracció i
amb una recollida porta
a porta al centre i un nou
servei de recollida de poda
porta a porta i, en global,
limitant les aportacions de
fracció resta en tots els àmbits del contracte.
· Economia circular i reutilització: per tal de promoure
l’economia circular, la preparació per la reutilització
(PxR), es crearà el nou Espai de Reutilització i (PxR)
a les actuals instal·lacions
de la Deixalleria municipal,
que es preveu que esdevingui un espai real d’intercanvi de tèxtil, mobles, aparells elèctrics i electrònica
i altres productes susceptibles de ser reutilitzats.  
· Prevenció de residus: el
nou contracte incorpora

també mesures estratègiques per reduir la generació
de residus, com es un servei
específic de malbaratament
alimentari, estratègia i suport tècnic per a les llars i
comunitats que vulguin portar a terme auto compostatge; així com el repartiment
i gestió de gots reutilitzables
per les festes municipals i
el repartiment de vaixelles
compostables per les entitats i associacions del municipi que ho sol·licitin.
· Protecció de l’ecosistema:
es tenen en compte estratègies per protegir els ecosistemes dunars durant les
neteges i les zones sensibles
per nidificació del corriol
camanegre i altres espècies com la tortuga babaua.
En les neteges de solars,
terrenys i camins, també
s’incorporen estratègies de
gestió forestal a aplicar als
solars amb espècies arbòries i arbustives.

POSAR FRE AL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

Dins l’àmbit de la prevenció de residus, una de les
principals línies estratègiques
a desenvolupar té a veure

Foto: Isaias Mena.

amb l’actuació per evitar el
malbaratament alimentari.
Es tracta d’una actuació de
prevenció, però amb un gran
component social, ja que es
pretén utilitzar l’excedent alimentari, evitar que acabi en
rebuig i, alhora, utilitzar-lo
per a menjadors i entitats.
De moment, i amb l’objectiu de preparar aquest nou
servei quan s’adjudiqui el
contracte de neteja, l’Ajuntament de Tarragona ja ha
obert a licitació el Pla Local
de Prevenció de Residus que,
entre altres mesures, quantificarà el nombre de mitjans i
grans generadors d’excedent
alimentari que es poden incorporar al nou servei previst.
De fet, el pla permetrà elaborar un estudi que detecti els
potencials generadors d’excedent alimentari del municipi i que ajudi a analitzar
les possibilitats de reducció i
aprofitament alimentari en
mercats municipals i a l’aire
lliure, menjadors escolars,
centres sanitaris i grans productors privats de Tarragona.
L’anàlisi també ha de preveure la quantitat d’aliments
aprofitables anualment i, per
tant, la reducció de generació
de tones de residus orgànics
llençats a l’any.
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Quan parlem de sostenibilitat, no parlem només de medi
ambient, sinó de l’encaix entre
el desenvolupament econòmic, el benestar social i la protecció i cura del medi ambient.
Semblava obvi, no? Però encara avui en dia hi ha la tendència a vincular aquest concepte
només a l’àmbit ambiental.
Si mirem cap al futur, veiem
que ja no som a temps a revertir el canvi climàtic, que aquest
s’ha convertit en una evidència. I aquesta certesa ens obliga
a adaptar-nos, a ser resilients
envers els impactes que tindrà
a tots nivells. Això ens porta a
pensar quins canvis i transformacions ens poden ajudar a
trobar noves formes de viure,
treballar o fins i tot gaudir en
aquest nou panorama que imposarà el canvi climàtic.

Coia Poblet
Cap de projectes de participació ciutadana i investigació sociològica

Sostenibilitat i resiliència
de les empreses

La sostenibilitat centrada
en la circularitat
De base, la sostenibilitat empresarial pot comportar reptes molt importants per a les
empreses i negocis. Calen can-

Calen canvis en
tots els àmbits i
processos que poden
limitar la quantitat i
tipologia d’empreses
que els poden
assumir
vis i ajustos en tots els àmbits i
processos que poden limitar la
quantitat i tipologia d’empreses
que realment els poden assumir.
Cal aplicar una visió sostenible a tot el nostre procés
productiu, des de la creació
del producte o servei fins al
final de la seva vida útil. Precisament, Nike ha aportat un

model de disseny circular que
aplica al seu procés productiu.
I com diu John Hoke, directiu de Nike “tenim l’obligació
de considera la solució de disseny
completa, inclosa la forma en què
l’obtenim, la fem, la fem servir, la
tornem i, en última instància, la
reinventem”.
Així, la circularitat productiva acaba incorporant premisses com la reducció, la reuti-

lització, l’ampliació del cicle
de vida dels productes i la no
contaminació, no només al
final de la vida útil d’un producte, sinó també en el seu inici, quan pensem per a què ha
de servir, quan de durar i com
s’ha d’utilitzar.
Els residus que circulen
La gestió dels nostres residus
és una gran font d’adaptació i

estalvi, sobre tot, quan aquesta
gestió incorpora la vessant de
la circularitat. La reutilització
i el reciclatge són pilars de la
gestió dels residus, no només a
les llars, sinó també i en gran
mesura a les empreses.
Per tant, com empresa ens
cal fer-nos preguntes: quins
residus puc evitar i quins hàbits de l’empresa i del personal he de canviar per aconse-

guir-ho? Quins equipaments
puc aprofitar i em surt a compte reparar? Quins equips puc
aconseguir de segona mà amb
garanties? Com puc donar valor davant el meu consumidor
a productes creats a partir de
residus i, per tant, com puc
crear una percepció positiva
d’aquests residus?
Utilitzar els propis residus
de la nostra activitat o d’altres
per generar beneficis ha de
convertir-se en una de les bases dels models de negoci, i en
tenim molts exemples que ens
poden servir d’inspiració:
Crear productes amb materials que, fins ara, no tenien
ús o en tenien d’altres. La
fibra de taronja tèxtil procedent de closca de taronja,
llana obtinguda de l’excés
de llet no apta per al consum, mobles realitzats amb
palets i caixes de fruita, etc.
Tornar a antics hàbits de
productes i consum que, els
actuals temps, han desestimat, com l’elaboració, però
sobre tot el consum, de sabó
produït a través d’oli usat, el
canvi a envasos retornables.
Models de negoci basats en
el lloguer d’equips, de materials i, fins i tot, de roba.
Aquest és el cas del leasing
que proposa Mud Jeans als
països baixos, que permet
llogar amb opció de compra
pantalons vaquers i dessuadores amb caputxa d’alta
qualitat.
O altres models, aquests
encara més estesos, de productes
reacondicionats,
productes compartits o productes de segona mà.
No ens queda temps
Podem, ens queda temps
per girar-nos d’esquena a la
transformació sostenible de la
nostra empresa i a la necessitat de fer-la resilient davant els
grans canvis que ja ens estan
afectant? És hora de fer-nos
circulars.
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Empreses

Sostenibilitat certificada
Berry Global obté el distintiu ISCC, que acredita la circularitat
de tots els materials que utilitzen en els seus processos

David Cortés
Vicepresident europeu de Berry

“Ser sostenibles és una
inversió amb retorn”

Les instal·lacions de Berry a La Selva del Camp.

Dani Revenga/
La Selva del Camp
La multinacional Berry Global,
amb un dels centres de producció més importants d’Europa a La Selva del Camp,
segueix apostant per la sostenibilitat com una de les seves
prioritats, fent les inversions
que comporta aquesta cultura. La circularitat dels seus
productes o l’origen verd de
l’energia que consumeix el
seu procés productius són
dos àmbits en els que estan
aprofundint.
Berry aplica un programa
intern que anomenen Waste
is Gold, que marca com a objectiu el reaprofitament de
tots els seus residus. Gràcies
a aquesta política han llançat
Endura, un nou producte que

es genera íntegrament a partir
de material reciclat. Es tracta
d’una tela no teixida de color
negre que s’utilitza en la fabricació de coixins, entre d’altres
aplicacions.
Berry ha assolit un pas més
en la seva traçabilitat amb l’obtenció de la certificació ISCC,
que acredita que tots els materials que utilitza en els seus
procediments són sostenibles.
Un repte que implica endinsar-se en el reciclatge químic,
que permet anar més enllà
del reciclatge mecànic amb
processos que transformen els
components dels materials per
ser reaprofitats en altres productes.
Energia verda
El centre de Berry Global
a La Selva del Camp ha assolit la neutralitat d’emissions
de CO2 per qüestions energè-

tiques gràcies als acords amb
dos subministradors d’energia renovable. Aquesta energia verda arriba pel conveni
amb una empresa proveïdora,
però Berry vol fer un pas més
i auto proveir-se a nivell energètic. Per això ja planifiquen
una instal·lació fotovoltaica al
sostre de la seva fàbrica de La
Selva del Camp que li proporcionarà el 5% de l’energia que
necessiten. Exploren també la
creació d’un parc fotovoltaic
al costat de les seves instal·lacions que podria produir el
15%, sumant un 20% d’energia de producció pròpia.
L’altra estratègia en el camp
de la sostenibilitat energètica
és l’eficiència. En aquest sentit, a Berrry el 2021 van aconseguir reduir en un 5% el consum d’energia, una tendència
en la que intentaran seguir
avançant en els propers anys.

La sostenibilitat és una inversió amb retorn?
Sense cap dubte, per ser sostenible has de posar recursos i esforços, com el nostre
producte Endura. Però per a
nosaltres és un compromís
irrenunciable i, també, una
oportunitat de desenvolupar productes amb recorregut al mercat.
Que els aporta la certificació ISCC?
Ens permet tancar el cercle.
Ara ja podem afirmar que
som 100% circulars, tant amb
els nostres productes com
dels materials que utilitzem.

Treballen al sector del packaging, un dels que més
dinàmiques està canviant
per ser més sostenibles...
No pot ser d’una altra manera. Som part de la solució
i no del problema. El plàstic és clau per a que molts
sectors siguin més sostenibles perquè aporta bones
solucions com a material i,
a més, és reciclable. Però
hem de seguir fent molta
pedagogia social perquè la
societat ho entengui i seguim avançant en la classificació dels residus, que és
fonamental.

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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Mobilitat

ETECNIC es consolida a la primera divisió
de la mobilitat elèctrica
L’empresa nascuda a Reus el 2015 és el tercer operador públic de l’Estat
en l’àmbit dels punts de recàrrega dels vehicles elèctrics
Redacció / Reus
Amb la revolució de la mobilitat elèctrica i la seva concentració del talent a les grans
ciutats, l’empresa ETECNIC
(Energy & Mobility) de Reus,
aposta per arrelar-se al territori i fer front al futur amb
esperit tech i innovador dins
de l’univers smart e-Mobility.
Era als voltants de 2015,
quan un jove de Reus decideix
fer un pas endavant i fundar
ETECNIC Electric Mobility,
una enginyeria de mobilitat
elèctrica que complementaria
a la ja existent ETECNIC Energy Engineering, per fer front a
la nova demanda de projectes
de punts de recàrrega. El seu
inici s’ubica al coworking Vapor LAB on juntament amb un
soci i estudiants en pràctiques
fan les primeres instal·lacions
i comencen a destacar ràpidament en l’àmbit de la instal·lació, gestió i manteniment de
punts de recàrrega públics.
Als dos anys, veient que el
projecte és una realitat, s’uneixen nous socis per reforçar no
només el capital de l’empresa,
sinó una nova estructura organitzativa. Es desplacen a un
espai més ampli, el coworking
del carrer Argentera, que els
permet seguir creixent i apostar en ferm pel talent i la tecnologia. L’empresa creix un
500% a nivell de facturació,
i es converteix en una de les
25 empreses de nova creació
amb major creixement del
2017.

Un dels punts de recàrrega d’ETECNIC.

El 2018, és un any especialment clau per la història
d’ETECNIC. Després de mesos
de desenvolupament propi, es
comença a comercialitzar EVcharge, la plataforma SaaS basada en el núvol que ofereix el
control total sobre els punts de
recàrrega. Aquesta disposa de
eines i funcionalitats de gestió
que permeten optimitzar les
operacions de seguiment, tarifació, gestió eficient de l’energia i control remot de punts de
recàrrega a qualsevol punt del
planeta. La plataforma s’ofereix amb marca EVcharge o
marca blanca, per tal que empreses, ajuntaments, estacions

de servei, hotels i càmpings
puguin oferir un servei de valor més als seus clients, obtenir
nous ingressos o posicionar la
seva marca.
Durant els següents anys,
l’empresa es guanya el reconeixement dins del sector
amb clients com Port Aventura, SIXT, Galp i comença
l’exportació de la plataforma
EVcharge a Romania, Portugal, Colòmbia i Anglaterra.
En el sector de l’Administració Pública la seva presencia
es arreu de l’Estat, a àrees
com Pamplona, Gran Canària, Extremadura i Catalunya.
En aquesta última, gràcies a

l’acord marc amb l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), que actua com central de compres del món local. En el terreny institucional
entra a formar part de l’Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso de la
Movilidad Eléctrica (AEDIVE), Empresas por la Movilidad Sostenible y TIC SUD Catalunya, entre d’altres. Segons
el diari El País, al març del
2022, ETECNIC és el tercer
operador públic d’Espanya en
nombre de punts de recàrrega, el primer com a PIME i
l’únic del 5 primers amb seu
central a Catalunya.

Aprofitant l’augment de la
demanda de vehicles de mobilitat elèctrica i que ETECNIC Energy & Mobility inicia
una nova etapa d’expansió
i fort creixement, l’empresa
ha rehabilitat l’edifici calçats
Bastida, nau modernista de
principis de segle XX del ben
conegut arquitecte Pere Caselles i qualificat be patrimonial
de la ciutat de Reus. Després
de més de 10 anys tancat, al desembre del 2022 retorna com
a seu principal de les oficines
d’ETECNIC. En aquest nou
espai, que es dividirà en fases
hi haurà cabuda per a uns 100
llocs de treball es crearà el Bastida LAB, on l’empresa invertirà en innovació i tecnologia
per posar en pràctica nous models de negoci, com per exemple el Smart Pricing (darrerament concedit per IDAE dins
del programa Moves Singulares II) o la gestió de demanda
agregada.
A partir d’ara l’empresa,
ampliarà la seva oferta d’instal·lació claus en mà de punts
de recàrrega esdevenint un
proveïdor de solucions tech
dins de l’univers smart e-Mobility de la mà de les energies
renovables. En només 7 anys,
ETECNIC Energy & Mobility
haurà aconseguit assolir una
facturació superior als 4 milions d’euros, comptar amb una
plantilla de 25 professionals,
haver instal·lat més de 1.000
carregadors, gestionar més
de dos mil punts de recàrrega
amb la plataforma pròpia EVcharge i tenir més de 400.000
usuaris.
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Opinió
Amb l’arribada de la transformació digital, alguns processos han canviat radicalment,
especialment els relatius a l’ús
de paper per a tràmits empresarials. El consum excessiu
de paper, a més de ser un factor que incideix negativament
en el medi ambient, suposa
també una despesa i augment
de temps de gestió per les organitzacions, amb la consegüent
pèrdua de productivitat.
En aquest context, l’estratègia paper zero és un punt
d’inflexió en moltes organitzacions que busquen ser més
eficients en els seus processos
i, per descomptat, contribuir
positivament amb el planeta.
És evident que els documents
digitals han permès reduir la
sobrecàrrega de paper a les
oficines i, a més a més, han
contribuït a reduir costos i a
augmentar la productivitat de
les organitzacions, ja que la
seva digitalització permet una
gestió molt més àgil y eficient.
Però com podem aconseguir aquesta “despaperització”? En l’actualitat, nombroses empreses dediquen els seus
esforços a optimitzar i digitalitzar els seus processos amb
solucions tecnològiques. Especialment dels departaments

Marcos Torres
Director Comercial i Màrqueting de Grupo Castilla

Digitalització i sostenibilitat,
un tàndem més que necessari
d’administració o de gestió de
personal. Amb les eines de gestió de persones, a més de gestionar tot el cicle de vida d’una
persona empleada, podem
aconseguir aquesta reducció
en l’ús del paper gràcies a les
funcionalitats com la signatura
digital i la digitalització de tiquets i despeses de viatge.
En què consisteix tot això?
En primer lloc, la signatura digital, és una eina que ens permet ser més ràpids en tots el
processos, ja que permet agilitzar accions que abans eren
manuals. Gràcies a aquest programa, els documents són firmats pel client a través d’un
missatge al seu telèfon mòbil
de manera telemàtica, el que

també permet estalviar en desplaçaments. I finalment, una
vegada aquest document s’ha
signat, és reenviat al client
amb la firma al document i
guardat al núvol per tenir-lo
sempre a mà.
Però quants beneficis més hi
ha associats a la digitalització i
a la reducció de l’ús del paper?
N’enumerem uns quants: ajuda a reduir els temps de cerca
de documents; augmenta la seguretat d’accés a la informació;
proporciona versatilitat envers
la informació, ja que qualsevol
document es pot incorporar a
qualsevol altre; permet tenir
accés a la informació en temps
real i sincronitzat; permet accedir a la informació a través de

diferents dispositius tecnològics; garanteix un compliment
dels processos; estalvia espai
físic; disminueix els costos associats al processament manual del document; i fomenta la
sostenibilitat mediambiental.
Un exemple de reducció de
paper és el cas de l’empresa
COVAP, una potent cooperativa d’alimentació animal, càrnia i làctia fundada en 1959 a
Còrdova. COVAP compta amb
una plantilla de 1.000 empleats i empleades i gràcies a les
aplicacions de signatura digitals biomètrica, centralitzada
i remota, han vist resolts altres
reptes actuals derivats, en part,
al gran nombre de plantes de
producció.

Gràcies a la signatura digital integrada a la seva eina de
gestió de nòmines i RRHH,
COVAP ha aconseguit digitalitzat més de 700 contractes a
l’any amb 5 pàgines de mitjana
cadascun i necessitant 3 còpies
per a cadascun. És a dir, han es-

El paper zero permet
ser més eficients i
més sostenibles
talviat aproximadament 11.250
fulles. Cal afegir aquelles còpies de cartes de terminació de
contracte, dos d’empresa i treballador més dos de la *RLT.
En total 4 fulles per a cadascun
dels 500 treballadors, que resulten 2.000 fulles més.
L’empresa gestiona contractacions totes les setmanes i ho
fa també des d’altres plantes
situades a Lugo i Girona. Ara
poden enviar la documentació
necessària sense escanejar per
a enviar, la qual cosa suposa
un estalvi de temps important,
així com una reducció de costos, tots impulsant una gestió
empresarial més sostenible.
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Regió del Coneixement
La nova entitat es fa seves les consignes de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement, impulsada des
de 2016 per la URV i la Diputació de Tarragona i que
posa el focus entre el vincle de recerca científica i la innovació amb les necessitats dels sectors empresarials
de Tarragona. ImpulsCatSud reivindica aquest model
de col·laboració público-privada per “consolidar una estratègia específica per assolir fites com la transferència
del coneixement a l’empresa, el foment de l’ocupació
qualificada o l’impuls als ecosistemes d’empreses
emergents, entre d’altres”. Uns objectius per als quals
és clau la relació amb Europa, ambels requisits que
això exigeix. El president d’ImpulsCatSud, Miquel Maria
Aragonès, apunta que “les empreses, els clústers i els
sectors s’espavilen molt per aspirar als fons europeus,
però molts dels programes de la UE requereixen visions
més àmplies, que superin les divisions entre municipis,
comarques i amb la participació de sectors diversos”.
Per això, “hem de ser capaços de dotar-nos dels instruments que necessitem per jugar aquesta partida amb
les millors cartes, superant els compartiments estancs
i afrontant una era de grans transversalitats”.

MIQUEL MARIA ARAGONÈS, President d’ImpulsCatSud Regió del Coneixement

“Només els territoris que se sàpiguen articular
tindran èxit en l’actual escenari d’oportunitats”
Miquel Maria Aragonès està portant a la pràctica la vocació de mà estesa que
és un dels principis fundacionals d’ImpulsCatSud Regió del Coneixement. Amb
una cinquantena d’associats entre empreses i associacions sectorials com
l’AEQT, la FEHT o el Clúster TIC Catalunya Sud, s’intensifiquen els contactes

ImpulsCatSut neix en un moment turbulent, però també de canvis de paradigma i de grans oportunitats. On
identifiquen les millors per a la demarcació de Tarragona?
El marc general és el pas enrere en la
globalització que ha suposat la pandèmia i els plans de reindustrialització
que tenen tant la Generalitat, l’Estat i
Unió Europea. A Tarragona ja tenim
una indústria molt important, però ens
hem de saber reinventar. Moltes de les
noves activitats que s’estan explorant
tenen relació tècnica amb el teixit industrial del nostre territori, és a dir, tenim una base i l’hem de posar en valor.
Tenim coneixement, especialització,
empreses auxiliars, etc. I sòl industrial.
Apostem per la indústria perquè crea
riquesa i ocupació de qualitat.
Quins sectors són estratègics en
aquesta dinàmica de reindustrialització?
Tot allò que tingui a veure amb l’energia, la descarbonització i l’economia
circular tindrà un gran dinamisme en
els propers anys. En particular, la fabricació de semiconductors és estratègica,
per trencar la dependència que Europa
té de Xina. Hem de posar en valor els
nostres actius i fer-nos valdre per captar inversions en aquestes àrees. Però
necessitem instruments per fer-ho.
Vostè dirà quins...
Nosaltres estem aglutinant al teixit
empresarial. Per generar debat, identificar oportunitats i anar tots a una.
Però la clau és la col·laboració públicoprivada. Estem estudiant casos d’èxit
de desenvolupament territorial que
s’han articulat al voltant de la relació
entre associacions empresarials com

amb els agents econòmics i institucionals per continuar afegint múscul al
projecte. Amb una màxima que presideix el full de ruta: alinear capacitats per
impulsar el progrés sostenible del territori, tant a nivell econòmic com social.
Tot plegat en una conjuntura de grans contrastos

la nostra i agències públiques creades tena de persones dedicades a aquests
per liderar el desenvolupament econò- objectius que esmentàvem. Ha de ser
mic, per definir el camí a seguir i im- un organisme molt arrelat al territori
plementar tot el que és necessari per i participatiu. El Consell d’Administratransitar-lo: inversions, coneixement, ció de Creacció Osona es reuneix cada
emprenedoria, talent...
setmana per fer seguiment dels temes
Quins són aquests casos d’èxit?
que tenen sobre la taula. El moment
N’hi ha molts, però en les darreres set- actual és d’oportunitat, però ho és per
manes n’hem visitat dos: la comarca a tothom. I hi haurà molta competitibasca de Goierri i la
més propera d’Osona. Són dos territoris
de naturalesa econò“Necessitem algun organisme que
mica diferent. Però la
manera en què han
canalitzi la col·laboració públicoprivada i
fet les coses presenta
les capacitats que tenim a la demarcació”
moltes coincidències.
Per començar, van
identificar quin era el seu sector estra- vitat. Només els territoris que se sàpitègic: la indústria del ferro a Goierri, guen organitzar tindran èxit en aquest
l’agroalimentari a Osona. El segon ele- escenari.
ment és l’aposta pel valor afegit, fent De fet, a Tarragona històricament
evolucionar els seus sectors de capçale- s’han deixat passar algunes oportura des de les commodities fins a l’espe- nitats per aquesta manca de visió de
cialització i la qualitat. Un camí que, conjunt i d’unitat territorial...
i aquest també és un punt en comú, Si volem avançar hem d’anar a una com
només es pot transitar amb el coneixe- a territori. No només per a la captació
ment com a company de viatge. I, tot d’inversions. Tenim molts reptes que
plegat, i aquesta és la mare dels ous, demanen unitat, com les infraestrucimpulsar-ho amb fronts comuns públi- tures. Vam tenir el Consorci del Camp
coprivats que permeten sumar recur- que va morir d’inanició, però hem de
sos i energies, superant les divisions recuperar aquella essència, perquè els
problemes hi segueixen sent i necessiinternes territorials.
Com s’imagina aquesta agència? ten respostes amb visió d’àrea metroCom l’han concretat aquests territo- politana. I a Tarragona tenim especificitats que justifiquen la seva creació,
ris en els que s’han fixat?
Són organismes molt executius on com la presència del complex petrohi són presents els ajuntaments i els químic o les centrals nuclears.
agents econòmics del territori i amb Un sector, el nuclear, que encara els
una gran capacitat en termes de re- seus últims anys i a partir del qual
cursos econòmics i humans. A Osona s’ha creat una nova figura com els
tenen un equip format per una vin- Fons Nuclears que han de servir preci-

sament per a polítiques de diversificació. Que n’espera?
La clau són els projectes. Tenir recursos econòmics és fonamental, però s’ha
de saber per a que s’utilitzen, perquè
si no es poden malbaratar, com hem
vist algunes vegades, lamentablement.
El sector de l’energia és una doble
oportunitat per a Tarragona: perquè hi
tenim experiència i perquè viu un moment de canvi on sortiran moltes opcions. Però hem de saber cap on anem
i com. I aquí es torna a fer evident la
necessitat de crear un organisme que
ho articuli.
Des d’ImpulsCatSud posen el focus
en el talent. Com estem al territori en
aquest factor de competitivitat?
És un actiu per la presència de la Universitat Rovira i Virgili i un teixit de centres educatius i formatius important.
Però cal reduir el gap que hi ha entre
la formació i les necessitats concretes
de les empreses. I això només es pot fer
amb diàleg entre tots plegats, com han
estat capaços de fer a Goierri. I molt en
concret, necessitem més talent digital,
tal com deixa clar un estudi que hem
fet amb el Clúster TIC Catalunya Sud
que presentarem properament i que
deixa clar que la gran majora de talent
tecnològic el necessiten altres sectors,
perquè la transformació digital és un
fenomen transversal.
més informació a:

impulscatsud.cat
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