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Igualment, tractem a fons un sector en el qual el Port de
Tarragona és líder al Mediterrani: el tràfic de productes
agroalimentaris, i que dóna servei a un ampli hintherland
que està en creixement. Molts altres continguts tenen tam-

FOTOGRAFIA

bé el seu protagonisme en la Revista, que continua ambi-

Xavier Jurío

cionant, al costat dels nostres portals informatius, liderar la

Cedides
Arxiu

informació econòmica a Tarragona.

IMPRESSIÓ
DIGGRAF
TIRADA
4.000 exemplars
PROPERS NÚMEROS
Novembre 2019
Març 2020
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JORDI SALVAT

Els nous reptes
de la gestió de l’aigua
La gestió de l'aigua ha evolucionat molt els darrers anys amb
la digitalització i la introducció d’avenços tecnològics

A les comarques tarragonines, de la gestió del cicle de l’aigua està en mans d’empreses públiques, mixtes i privades

L

CEDIDA

a gestió de l’aigua, tenint en compte tot el seu cicle,

possibles problemes i controlar en tot moment el consum

que comprèn diversos processos -captació, distribució,

d’aigua. La filosofia de les smart cities va guanyant terreny

clavegueram i depuració-, ha evolucionat molt els darrers

amb aplicacions que els consumidors es descarreguen als

anys amb la digitalització i la introducció d’avenços tecno-

seus mòbils.

lògiques que permeten controlar-ne el consum, millorar la
qualitat de l’aigua i detectar més ràpidament problemes en

Aquesta digitalització també ofereix oportunitats des del

la xarxa d’abastiment. També s’està invertint molt en la reuti-

punt de vista social, com és el cas d’Aigües d’Altafulla, que

lització d’aigua, la reducció de les emissions i l’aprofitament

col·labora a través de les dades que recull de consum als

de l’energia generada en els processos i que fins fa poc es

domicilis en detectar possibles problemes de salut en les

perdia. Lluny queda la primera depuradora d’aigües residu-

persones grans que viuen soles.

als de l’Estat, que es va construir a Reus, i que ja als anys trenta del segle XX destinava a usos alternatius l’aigua depurada.

EMATSA, l’empresa mixta que gestiona l’agua a Tarragona,
va realitzar fa uns anys una prova pilot pionera a Catalunya

A les comarques tarragonines, de la gestió del cicle de l’ai-

amb equips de control de qualitat en els dipòsits de dis-

gua està en mans d’empreses públiques, mixtes i privades

tribució, a través dels quals es pot detectar qualsevol ano-

a través de concessions dels Ajuntaments. Totes estan in-

malia. Posteriorment s’han instal·lat els equips en diferents

vertint en la substitució dels tradicionals comptadors ana-

dipòsits. EMATSA és també pionera a Catalunya en l’apro-

lògics per nous aparells digitals que permeten la telelec-

fitament d’energia neta i renovable a través de dispositius

tura i telemesura i introduir serveis d’alertes per detectar

de generació d’energia hidràulica, que s’utilitzen per ali-
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mentar equips electromecànics i sensors instal·lats tant a la

La indústria química, una de les grans consumidores d’ai-

xarxa d’aigua potable com a la xarxa de clavegueram, però

gua del territori, i en els darrers anys ha impulsat també

també per carregar dispositius mòbils.

mesures per aconseguir un ús racional i eficient de l›aigua
amb projectes que permetin el seu estalvi i reutilització.

El futur va cap aquí. “L’objectiu d’Aigües de Reus és se-

Destaca la planta de regeneració d’aigües residuals urba-

guir aprofundint en aquesta política d’usos de l’aigua

nes que va posar en marxa fa sis anys Aigües Industrials

reciclada permet alliberar aigua potable de la xarxa prin-

de Tarragona Societat Anònima (AITASA) i que aquest 2019

cipal i de les fonts d’abastament”, apunta Joaquín Calvo,

preveu tractar més de cinc hectòmetres cúbics d’aigua. El

director de l’Àrea de Qualitat i Desenvolupament d’Ai-

director d’AITASA, Daniel Montserrat es fixa un objectiu: “La

gües de Reus.

indústria química del nostre territori hauria de ser disposar
de 10 hm3/any d’aigua regenerada per a ús industrial l’any

Sorea i Aqualia són empreses privades que gestionen el cicle

2025. Això equivaldria a reutilitzar l’aigua més d’un 20% del

de l’aigua en un nombre important de municipis del Camp

nostre actual consum.”

de Tarragona i les Terres de l’Ebre i, a més dels processos de
digitalització que els usuaris noten en la telectura i el control

La gestió de l’aigua al nostre territori és molt diversa

que poden fer sobre el seu consum des del móbil, han tirat

i trobem organismes amb més d’un segle d’història,

endavant iniciatives per millorar la sostenibilitat de les seves

com és el cas de la Comunitat de Regants del Pantà de

actuacions. El conseller delegat de Sorea, Emili Giralt, té

Riudecanyes, que ha sabut emprendre també aquest

clar que un dels principals objectius de la companyia és

camí de la modernització de les seves instal·lacions, amb

la lluita contra el canvi climàtic: “Ens hem proposat reduir

la inversió de més de 15 milions d’euros en dues dècades.

el 90% de les emissions de CO2 generades en el marc de

Finalment no podem oblidar el Consorci d’Aigües de

la nostra activitat abans del 2021". Des d’Aqualia, el seu

Tarragona (CAT), que l’any 2015 va iniciar el procés de

màxim responsable a Lleida-Tarragona, Francesc Quintillà,

digitalització de les seves instal·lacions i sistemes amb la

també fixa la reducció de les seves emissions com a gran

implantació d’un software de gestió per a l’optimització

objectiu i assenyala que “han invertit en la instal·lació de

de la distribució de l’aigua i també per fer un seguiment

sistemes de Telelectura remota dels comptadors dels

de les demandes dels seus clients i ha inclòs novetats

abonats, que permet recollir la informació dels diferents

tecnològiques com l’smart ball, una bola radar que detecta

comptadors domiciliaris, disminuint els desplaçaments i en

el soroll de l’aigua dins de les canonades i les analitza per

conseqüència les emissions de CO2.”

detectar fuites. ■

GESTIÓ DE L'AIGUA

6
NÚMERO 6

J.S.

El CAT,
darrera tecnologia
per detectar fuites
De cara al futur, Fargas apunta que després de millorar l’eficiència i la reducció de les fugues, el gran repte és la millora
de la qualitat de l’aigua gràcies amb l’obtenció de dades en
continu de tota la xarxa, per poder-les processar i oferir-les
als clients, a partir de la legislació que fixa els paràmetres
per al consum humà en aspectes com el clor residual, la
terbolesa, el color o la conductivitat.

El gran repte és la millora de la qualitat de l’aigua gràcies amb l’obtenció de dades en continu
El CAT, creat el 1989, subministra anualment 71 hectòlitres
ANDREU FARGAS ÉS CAP DE MANTENIMENT DEL CAT

E

ARXIU

cúbics d’aigua a 63 Ajuntaments i 26 grans industries de

l Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) va iniciar el

la demarcació de Tarragona. Aquests ajuntaments repre-

procés de digitalització de les seves instal·lacions i

senten el 85% de la població total de la província. El CAT

sistemes l’any 2015 amb la implantació d’un software de

capta l’aigua dels canals dels marges esquerre i dret del riu

gestió per a l’optimització de la distribució de l’aigua i

Ebre i la sotmet a un procés de potabilització, en controla la

també per fer un seguiment de les demandes dels seus

qualitat i finalment la distribueix als consorciats tenint en

clients. El cap de manteniment del CAT, Andreu Fargas,

compte criteris d’eficiència, sostenibilitat i responsabilitat

explica que fa dos anys han introduït un sistema per de-

social. ■

tectar i reduir les fuites d’aigua, l’smart ball. “Es tracta
d’una bola radar que detecta el soroll de l’aigua dins de
les canonades i l’analitza per detectar fuites”, comenta
Fargas, que assenyala que en els darrers anys han reduït
a la meitat les fuites i s’han situat en un 1%, un indicador
que compleix els estàndards europeus.
Pel que fa a la reutilització de l’aigua, els esforços en els
darrers anys estan enfocats a la potabilització de l’aigua
i amb l’aigua procedent de les depuradores de Tarragona i Salou ha permès deixar d’agafar aigua del CAT.
Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)
del CAT a l’Ampolla (Baix Ebre).
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AITASA, 5 hm
tractats en regeneració
d’aigües residuals urbanes
3

A

igües Industrials de Tarragona Societat Anònima

cabal de la indústria per a altres possibles usos que el

(AITASA) va posar en funcionament a finals de 2012 la

territori pugui necessitar, el que implica que es donin

seva planta de regeneració d’aigües residuals urbanes. Des

nous usos a les aigües de les EDAR (Estació Depuradora

de la seva arrencada, la planta no ha deixat d’incrementar

d’Aigües Residuals) de Tarragona i Vila-seca.

els seus volums any rere any, des dels 1,2 hectòmetres cúbics de 2013 -el seu primer exercici complet- fins als 4,7 ac-

Montserrat assenyala que “el futur passa per seguir impulsant

tuals. L’ús d›aigua regenerada es consolida, sobretot, en les

un ús racional i eficient de l’aigua, la potenciació d’hàbits sos-

torres de refrigeració dels processos industrials, i també en

tenibles, l’aposta per projectes que permetin l’estalvi o la reuti-

els processos de generació de vapor.

lització.” “Per això serà important el paper que jugarà la indústria química. La sostenibilitat és i serà clau per al nostre sector:
l’aprofitament dels cultius enfront d’una població creixent, la
potabilització de l’aigua a tot el planeta o la regeneració dels
recursos naturals són alguns dels reptes que afrontem”.
L’activitat empresarial de la química està lligada a donar solucions sostenibles per al planeta i juga, per exemple, un paper
essencial en la potabilització de l’aigua. Amb els seus materials i aplicacions per a la indústria de tractament d’aigües, la
química permet la reutilització segura d’aquest valuós recurs.
Nova planta de depuració

DANIEL MONTSERRAT, és director d’Aigües Industrials de Tarragona
Societat Anònima (AITASA).

ARXIU

A banda de la planta d’Aigua Regenerada d’AITASA, una
altra iniciativa en curs és l’estudi d’una nova planta de de-

El director d’AITASA, Daniel Montserrat, preveu que les

puració dels nostres efluents per complir les noves normes

xifres continuïn creixent. “La previsió del propi sector és

d’àmbit europeu (BREF CWW i refinació). Amb aquesta

aconseguir en 2019 els 5,3 hectòmetres cúbics. Es tractarà

planta, d’uns 12 hm3/any de capacitat de depuració, es po-

d’una quantitat equivalent al consum anual d’aigua d’ús

drà disposar de més matèria primera per a producció d’ai-

domèstic d’una ciutat com Tarragona”, afirma Montserrat.

gua regenerada industrial.

L’aposta per la planta d’aigua regenerada va suposar, ja

“L’objectiu de la indústria química del nostre territori hauria

en el seu dia a través del conveni signat amb l’Agència

de ser disposar de 10 hm3/any d’aigua regenerada per a ús

Catalana de l’Aigua (ACA), un compromís per alliberar

industrial l’any 2025". ■

GESTIÓ DE L'AIGUA

8
NÚMERO 6

J.S.

EMATSA: pionera en la introducció
de dispositius i novetats
tecnològiques en la xarxa de
subministrament d’aigua potable

L

’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona
(EMATSA)

ha impulsat canvis tecnològics impor-

tants des de 2010 en les seves instal·lacions, a través de
les quals gestiona de forma integral el cicle de l’aigua
potable a la ciutat de Tarragona -captació, distribució,
clavegueram i depuració- i tasques parcials en alguns
municipis veïns, com els Pallaresos, el Catllar i la Canonja.
Es tracta d’una empresa mixta, creada fa més de trenta
anys, amb un 51% de participació del consistori tarragoní
i un 49% de Sorea.
Segons José Molina, responsable de la divisió d’enginyeria,
projectes i innovació i de la Unitat d’Aigua i Clavegueram
d’EMATSA, l’empresa tarragonina és “referent i en alguns

JOSÉ MOLINA: "EMATSA és referent i en alguns casos pionera en la introducció
de dispositius"
ARXIU

casos pionera en la introducció de dispositius i novetats
tecnològiques en la xarxa de subministrament d’aigua po-

ques (gust i olor) de l’aigua com a eix de treball. Molina

table.” Molina posa com a exemple el projecte AQUA, que

assenyala les campanyes de sensibilització entre la ciu-

vol ser un pas endavant en l’assegurament de la innocuïtat

tadania per al consum de l’aigua de l’aixeta, que abans

de l’aigua des d’un enfocament preventiu de la gestió sa-

del transvassament de l’Ebre tenia mala qualitat. Fins

nitària i amb la perspectiva posada en arribar a introduir

i tot disposen d’una embotelladora, amb l’objectiu de

eines predictives que aportin un nou nivell addicional de

potenciar el consum d’aigua de l’aixeta. A més, Sorea ha

seguretat. A través d’aquest projecte es van instal·lar equips

treballat en les plantes de tractament per millorar les

de control de qualitat en els dipòsits de distribució, a través

condicions de l’aigua, com per exemple les sals, amb la

dels quals es pot detectar qualsevol anomalia: “Tenen uns

intervenció de panells de tast.

sensors que controlen paràmetres físico-químics i bacteriològics. Vam començar amb una prova pilot que era pionera a Catalunya i després hem instal·lat els equips en
diferents dipòsits. El sistema de calibratge ens informa de
canvis en l’aigua.”

Ha tirat endavant diverses iniciatives
que tenen com a eix millorar les condicions organolèptiques de l’aigua
EMATSA és pionera a Catalunya en l’aprofitament d’ener-

Dins del projecte BEA, EMATSA ha tirat endavant diver-

gia neta i renovable ja que, des de 2015, ha implantat uns

ses iniciatives per millorar les condicions organolèpti-

dispositius de generació d’energia hidràulica que s’utilit-

GESTIÓ DE L'AIGUA
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zen per alimentar equips electromecànics i sensors ins-

a la detecció avançada de la formació de biofilms a les xar-

tal•lats tant a la xarxa d’aigua potable com a la xarxa de

xes de distribució d’aigua, ja sigui potable, regenerada o

clavegueram, però també per carregar dispositius mòbils.

destinada a usos no potables. Els biofilms poden afectar

El subministrament elèctric que ho fa possible prové de

l’aigua organolèpticament o també en la terbolesa. Amb

fonts d’energia renovable provinent de l’energia hidràu-

l’empresa Suez, EMATSA està treballant en un sensor que

lica.

mesura el clor amb un seguiment en línia. Es preveu que
el projecte aconsegueixi assolir els seus objectius, fet que

Col•laborant en projectes innovadors

pot suposar un salt molt important en el control de l’es-

EMATSA també participa en projectes innovadors, com és

tat de qualitat de les xarxes de distribució de cara a poder

el cas d’OPLITE, junt amb Aigües de Sabadell, el Grup de

preveure la seva evolució de manera senzilla i viable eco-

Transductors Químics de l’Institut de Microelectrònica de

nòmicament.

Barcelona - Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM), organisme integrat al CSIC- i el Grup de Microbio-

En els darrers anys EMATSA ha reduït a la meitat l’ai-

logia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelo-

gua no registrada -que pot ser a causa de fuites o con-

na, amb finançament del Ministeri d’Economia. Iniciat el

sums irregulars o errors en els comptadors-, que abans

2016, es tracta d’un projecte d’investigació amb l’objectiu

d’aquestes innovacions tecnològiques eren d’un 17% del

de treballar en el desenvolupament d’un sensor òptic per

total. ■
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Riudecanyes: 15 milions d’euros
invertits en dues dècades
en l’automatització
de la seva xarxa
L
a Comunitat de Regants



del Pantà de Riudecanyes

va iniciar l’automatització
de la seva xarxa de reg el
1996, sent la segona de
l’Estat espanyol a fer-ho,
després d’una comunitat

de regants d’Alcover, molt
més petita. Ho van fer a través de tecnologia israeliana -un país capdavanter al
món en gestió de l’aigua- i
després ja ho han fet amb
tecnologia pròpia, fins arribar a actualment a l’automatització d’un 40% dels
punts de subministrament,
que representa un 60%

El pantà de Riudecanyes va entrar en servei fa més d’un segle.


ARXIU

dels 7 hectolitres cúbics a l’any que gestiona la comunitat.

tenir unes pèrdues a la xarxa del 10% i ara l’hem reduït a

Un 70% d’aquesta aigua es destina a rec i el 30% a aigua

gairebé zero. Tenim una bassa monitoritzada i ens permet

de boca a municipis com Reus, Riudecanyes, Riudoms o

detectar les baixes”, explica l’administrador de la comuni-

Vila-seca.

tat, Miquel Àngel Prats.

L

a tecnologia actual permet a la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes tenir dades a temps real i po-

der controlar els nivells de l’aigua, detectant molt ràpidament si hi ha alguna fuita. El procés d’automatització con-

El Banc Mundial posava Riudecanyes
com exemple en la gestió d’una comunitat de regants

tinua i en els propers tres anys s’invertiran 700.000 euros.

Un segle d’història

En total s’han invertit 15 milions d’euros en aquest procés

Unes 3.000 famílies integren actualment Comunitat de

d’automatització, que ja dura més de dues dècades, amb

Regants del Pantà de Riudecanyes, que es va fundar el

una ajuda molt important de diferents administracions

1904. L’embassament va entrar en servei el 1918 i l’agost

públiques. “Hem millorat molt l’eficiència. Abans podíem

de 1919 l’aigua de Riudecanyes arribava a Reus. Des dels

GESTIÓ DE L'AIGUA
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anys noranta, la comunitat compta amb un banc d’aigua
per a gestionar els excedents d’aigua de regants. “Amb el
banc d’aigua hem millorat molt la transparència. En un
article, el Banc Mundial ens posava com exemple en la
gestió d’una comunitat de regants”, assenyala Prats, i afegeix que en cas de poc cabal d’aigua, tenen un sistema de
prorrateig.
L’últim any en què el pantà no va poder subministrar
aigua als regants va ser el 1948 i des de 1972, amb l’entrada en servei de l’embassament de Siurana, sempre



hi ha hagut aigua. Però mirant el futur, Prats considera
que caldran més obres de regulació perquè tot i que el
total de precipitació caiguda tot l’any no ha descendit
si que ho fa més mal repartida i sovint de forma torrencial.

■

MIQUEL ÀNGEL PRATS, és l’administrador de la Comunitat de Regants
del Pantà de Riudecanyes.

ARXIU
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Aigües de Reus,
la telemesura arribarà
a totes les llars de Reus

E

n aquests moments, Aigües de Reus ja ha instal•lat més

gua “no potable” a algunes finalitats molt específiques (i

de 19.000 comptadors electrònics en domicilis de diver-

amb plenes garanties sanitàries), com és el cas de la neteja

sos barris de la ciutat. La planificació municipal preveu que,

de la via pública, que es fa íntegrament amb aigua que no

en pocs anys, tots els domicilis de la ciutat tinguin instal·lada

pot destinar-se a ús de boca per la presència de nitrats.

la telemesura. Aquests nous comptadors substitueixen els
actuals i incorporen un sistema innovador de lectura a dis-

L’Estació Depuradora de Reus (EDAR) va regenerar i reuti-

tància, que permet als ciutadans conèixer en temps real el

litzar 600.000 m3 d’aigua depurada al llarg de 2018. Aques-

seu consum d’aigua, així com configurar alarmes que avisin

ta aigua regenerada va ser destinada, com és habitual, als

(via SMS o correu electrònic) en cas que se superi un consum

usos propis de la Comunitat de Regants del Molinet i al

determinat o es detecti, fins

Club de Golf Aigüesverds.

i tot, una possible fuita. Amb

Aquests 600.000 m3 repre-

el nou sistema, l’usuari dis-

senten un 9% de l‘efluent de

posa d’accés a una platafor-

l’EDAR i equivalen al con-

ma online (l’Oficina Virtual

sum anual aproximat de

d’Aigües de Reus).

3.642 habitatges.

“El fet de poder gestionar

Al polígon Agro Reus exis-

les dades de tots els consu-

teix una xarxa de distribució

midors de manera automà-

paral•lela a la d’abastament,

tica i centralitzada també

que abasteix d’aigua no po-

comporta l’eliminació de les
lectures dels comptadors

table procedent dels pous
JOAQUÍN CALVO, director de l'Àrea de Qualitat i Desenvolupament
d'Aigües de Reus

per part dels agents, amb la

ARXIU

anomenats City, Roquís i
Agro Reus, amb una impor-

qual cosa s’eviten possibles errors de lectura o de transcrip-

tant presència de nitrats i que, per tant, no pot subminis-

ció dels números”, destaca el director de l’Àrea de Qualitat i

trar-se per a ús de boca. Una altra zona que es beneficia de

Desenvolupament d’Aigües de Reus, Joaquín Calvo.

la utilització d’aigua “no potable” és el polígon Tecnoparc,
on una xarxa separada permet el regadiu de tota l’àrea, així

Reutilització i estalvi d’aigua

com disposar d’una presa per als vehicles de la neteja.

Aigües de Reus du a terme diversos treballs que tenen com
a objectiu un millor aprofitament tant de recursos hídrics

D’altra banda, Aigües de Reus ja té sobre la taula un pro-

propis com la destinació d’aigua “no potable” a determi-

jecte que ha de permetre la recuperació i un millor mante-

nats usos, com ara el regadiu d’horts urbans o d’algunes

niment de mines i aqüífers del terme municipal per tal de

zones de la ciutat. Tot i això, ja fa anys que Reus destina ai-

potenciar el consum d’aigua “de proximitat”.”Sovint, la bai-

GESTIÓ DE L'AIGUA

13
JULIOL 2019





xa qualitat de l’aigua de determinades mines i aqüífers tan

“en aquest sentit, està previst que al llarg de 2019 es durà a

sols permet destinar-la a alguns usos molt concrets, com

terme una important inversió de millora de la qualitat de

poden ser la neteja viària o el reg de jardins i horts urbans”,

l’aigua que s’obté en els pous de l’àrea de Bellisens.

explica Calvo. Aigües de Reus ja aprofita l’aigua dels minats
de Monterols i Hidrofòrica per a ús de boca, i la prioritat

Pioners: primera depuradora de l’Estat

més immediata és la millora d’aquestes captacions que ja

De fet, Reus va tenir l’honor de construir la primera depu-

es duen a terme actualment.

radora d’aigües residuals de l’Estat, que ja als anys trenta
del segle XX reaprofitava al 100% tots els seus subproduc-

En aquests moments es treballa en la recuperació del mi-

tes. D’una banda, l’aigua depurada es destinava al regadiu

nat d’Almoster. També està prevista la instal·lació d’una ca-

de la comunitat de regants del Molinet, tal com segueix

nonada per portar aquesta aigua fins a l’ETAP. per poder-la

fent-se en l'actualitat. I el biogàs servia per a l'enllumenat

tractar i utilitzar en cas de necessitar.

públic i les instal·lacions municipals, mentre que els fangs
de depuració deshidratats s’utilitzaven com adob orgànic.

“L’objectiu d’Aigües de Reus és, per tant, seguir aprofundint

El reaprofitament d'aquests subproductes li permetia a

en aquesta política d’usos de l’aigua reciclada que, lògica-

l'ajuntament obtenir uns ingressos extra, amb els que su-

ment, permet alliberar aigua potable de la xarxa principal i

fragava el manteniment de la depuradora, i obtenia bene-

de les fonts d’abastament”, apunta Calvo, que afegeix que

ficis de la seva explotació. ■
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Aqualia reutilitza
aigües de depuradores
per al reg de diferents
zones verdes

A

qualia ha implantat en els últims anys els projectes
d’instal·lació de canonades per reutilització de les ai-

gües procedents de les diferents depuradores per tal de ser
aprofitades per al reg de els diferents zones verdes, dels municipis que gestiona, com és el cas del Vendrell, amb la instal·lació de canonades per aprofitament d’aigües grises a les
zones urbanitzades. Actualment Aqualia gestiona diferents
serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a la demarcació de Tarragona, amb una àmplia implantació geogràfica al territori. Destaca la gestió dels serveis d’abastament
d’aigua potable i clavegueram, depuració d’aigües residuals,
gestió de sistemes de regadius i prestacions de serveis per la
recollida de lectures de comptadors domiciliaris.

FRANCESC QUINTILLÀ, responsable d'Aqualia

ARXIU

“Conscients de l’impacte ambiental de la nostra activitat i

Aqualia ha implantat en el seu sistema de gestió l’automatització i anàlisi
de la qualitat de l’aigua distribuïda

per tal de reduir les nostres emissions, Aqualia ha invertit
en la compra de vehicles elèctrics, per tal de realitzar les
tasques de lectura dels comptadors domiciliaris”, explica el
responsable d’Aqualia a Lleida-Tarragona, Francesc Quinti-

D’altra banda, pel que fa a l’aprofitament de les aigües de-

llà, que afegeix: “ Al mateix temps i per tal d’optimitzar els

purades Aqualia treballa amb el Consell Comarcal del Baix

desplaçaments, s’ha invertit en la instal·lació de sistemes

Ebre en la planta pilot de Santa Rosa a Tortosa, que mitjan-

de Telelectura remota dels comptadors dels abonats, que

çant un sistema pioner combinant un reactor anaeròbic

permet recollir la informació dels diferents comptadors do-

amb membranes de filtració MBR permet aprofitar l’aigua

miciliaris, disminuint els desplaçaments i en conseqüència

residual que arriba a la EDAR com a matèria primera per la

les emissions de CO2.” Aqualia recull les dades de manera

producció de biogàs, que pel seu contingut en metà pot ser

remota d’aproximadament 10.000 comptadors d’abonats

reutilitzat com a font d’energia, transformant-lo el calor, elec-

a la província de Tarragona.

tricitat o biocombustible. També cal destacar la possibilitat
d’aprofitar l’aigua depurada per usos de reg agrícola, gràcies

Per tal d’optimitzar un recurs escàs com és l’aigua, Aqualia

al seu contingut en nitrogen i fòsfor. Finalment destacar que

treballa de manera continuada en la millora del rendiment

amb el sistema combinat AnMBR s’aconsegueix reduir en el

hidràulic de les xarxes que gestiona i en l’optimització de

procés de depuració fins al 80% d’emissió de gasos d’efecte

l’energia necessària per la captació i distribució dels cabals

hivernacle així com fins un 50% la producció de fangs.

necessaris per abastir una demanda creixent. Per aquest
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motiu s’ha invertit en la compra d’equips per a la detec-

zació i Telecontrol existent, poden recollir dades en continu

ció de fuites, dataloggers, permalogs, geòfons, sensors de

i millorar el control de la qualitat de l’aigua distribuïda.

pressió amb punt crític de servei, vàlvules de regulació de
cabal, analitzadors de xarxa i equips per al control dels con-

Telecontrol i Telegestió d’incidències

sums d’energia elèctrica.

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia de la
seva tasca, en els últims anys Aqualia ha implantat en els

També ha proveït als diferents serveis dels equips necessaris

diferents serveis que gestiona a la província de Tarrago-

per tal d’actuar de manera sistemàtica en la localització i repa-

na, diferents equips i tecnologies que permeten millorar

ració de fuites. El fet de disminuir el nombre de fuites repercu-

i garantir un millor servei per als clients. Per assegurar

teix de manera directa en a reducció del consum energètic,

la disponibilitat d’aigua als diferents usuaris i garantir el

millorant el rati de KW/h necessaris per m3 d’aigua distribuï-

subministrament a la població, Aqualia ha implantat di-

da, influint directament en una gestió més sostenible.

ferents sistemes de Telecontrol i Telegestió d’incidències,
sistemes que permeten no tant sols controlar el funci-

Recull les dades de manera remota
d’aproximadament 10.000 comptadors
d’abonats a la província de Tarragona

onament dels diferents equips crítics, bombes de captació, vàlvules motoritzades, nivells en les captacions i
dipòsits, analitzadors de clor, comptadors de distribució,
sinó que també permeten rebre alarmes de qualsevol

Reptes de futur

incidència, millorant el temps de resposta davant qual-

“Conscients de la responsabilitat que implica la gestió

sevol incident.

d’un bé escàs i de vital importància, Aqualia té com a objectiu de futur a curt termini implementar l’ús de les ener-

Paral·lelament, s’han implantat diferents programes

gies renovables en la gestió del cicle integral de l’aigua”,

i aplicacions de manteniment predictiu i preventiu,

afirma Quintillà, que assenyala que per aquest motiu es

GMAO, Wonderlist, APP-Aquareg, que permeten millo-

preveu seguir treballant en la instal·lació de panells solars

rar les tasques de manteniment. Finalment cal destacar

en les cobertes dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua

la implantació del sistema de identificació geogràfica

i en la instal·lació de microturbines en diferents punts de

AqualiaGIS, que permet disposar d’una localització exac-

la xarxa. .

ta de les instal·lacions i equips, acotant la zona d’actuació davant els incidents, minimitzant l’afectació a zones

D’altra banda, amb la instal·lació de microturbines en dife-

concretes. Al mateix temps, interactuant amb el Diversa,

rents punts de la xarxa es pretén aprofitar la pròpia ener-

programa de gestió de clients, ens permet informar de

gia de l’aigua per produir l’energia elèctrica necessària per

manera ràpida als clients afectats, mitjançant el servei

abastir alguns consums lumínics associats als consums

AqualiaContact, servei d’atenció al client, 24 hores/dia

municipals, facilitant la possibilitat d’abastir enllumenats

365 dies/any.

públics a partir de l’energia produïda en la circulació de l’aigua per les diferents xarxes municipals.

Per tal de complir amb la normativa vigent i garantir la
qualitat sanitària de les aigües distribuïdes als diferents

Pel que fa la qualitat sanitària de l’aigua distribuïda, Aqua-

usuaris, Aqualia ha implantat en el seu sistema de gestió

lia està treballant en els diferents serveis de la província de

l’automatització i anàlisi de la qualitat de l’aigua distribuï-

Tarragona en la incorporació de sondes i equips per al con-

da. Per tal de dur a terme aquest tasca s’han instal·lats ana-

trol en temps real de paràmetres com terbolesa, tempera-

litzadors de clor en continu que, connectats als diferents

tura, PH, conductivitat i clor. Aquests, instal·lats a diferents

equips de Telecontrol, permeten un control en temps real

punts de la xarxa i connectats amb el sistema de sectorit-

dels nivells i dosificacions de clor a cada dipòsit. ■
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Sorea es proposa reduir el 90%
de les seves emissions
de CO2 abans de 2021
ller delegat de Sorea, Emili Giralt, que apunta que estan
convertint les seves plantes de tractament en biofactories,
on a més de tractar l’aigua, generen energia i recursos per
a altres sectors industrials.
A més posen a l’abast de les escoles el programa de divulgació ambiental Aqualogia, mitjançant el qual apropem
els cicles natural i urbà de l’aigua a escolars d’educació primària per tal de promoure una actitud i un comportament
positius cap al medi ambient.
EMILI GIRALT, conseller delegat de Sorea

ARXIU

L

es empreses destinades al subministrament d’aigua a
les llars han impulsat els darrers anys canvis tecnolò-

A Torredembarra, una columna de
càrrega de mòbils s’alimenta d’aigües
freàtiques d’un antic pas soterrat

gics molt importats que els usuaris han notat amb la implantació de la telelectura per controlar millor el consum

Les plantes de tractament d’aigua són ara biofactories

i serveis d’alertes a través del mòbil i internet per advertir

A Sorea han definit un pla estratègic de desenvolupament

de possibles problemes, com són les fuites .Però aquestes

sostenible, un full de ruta que ha de servir per donar respos-

companyies també han invertit en la millora de les seves

ta a la seva responsabilitat ambiental, social i econòmica

instal·lacions i han implantat plans i projectes per ser més

com a empresa.” En aquest sentit per a nosaltres és fona-

eficients i reduir les emissions de CO2.

mental assolir una disminució del 20% del consum d’aigua
per habitant mitjançant solucions dirigides a la reutilització

“Un dels nostres objectius és la lluita contra el canvi climà-

i la minimització de les pèrdues a la xarxa i la conversió de

tic. En aquest sentit ens hem proposat reduir el 90% de les

les plantes de tractament d’aigua en biofactories, és a dir,

emissions de CO2 generades en el marc de la nostra ac-

centres productors de recursos”, explica Giralt, que destaca

tivitat abans del 2021. En aquest àmbit estem substituint

que l’empresa s’ha compromès amb la preservació i recu-

progressivament els vehicles de combustible fòssil per

peració de la biodiversitat al 100% de les seves instal·lacions

vehicles elèctrics, de forma que al 2018 vam aconseguir

en espais sensibles.

mitigar 360 tones de CO2 en l’atmosfera en el conjunt de
Catalunya. A més, estem fent importants inversions per

Des de Sorea, tenen en marxa diferents projectes adreçats

assolir l’autosuficiència energètica de les nostres instal·la-

a reduir l’impacte de la seva activitat en l’entorn, com la

cions i només comprem energia verda”, explica el conse-

reducció d’emissions de CO2 o l’optimització de consums
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energètics, i projectes vinculats a l’economia circular com

anys per la digitalització dels processos, el que ha permès

la reutilització d’aigües, de sorres o dels fangs de depuració.

a l’empresa agilitzar l’operativa de les diferents tipologies

L’objectiu és transformar els residus en recursos i fer una

de tasques així com la traçabilitat en totes les actuacions i

gestió eficient de l’aigua per no malbaratar ni una gota.

pràcticament eliminar el consum de paper.

Preservar el recurs aigua
“Un dels nostres objectius és preservar l’aigua com a font
de vida mitjançant solucions dirigides a la reutilització i la
minimització de les pèrdues a la xarxa”, afirma el conseller
delegat de Sorea, Emili Giralt, i indica: “Molts municipis disposen de recursos hídrics no aptes per al consum humà,
com són antics pous o mines naturals. Doncs bé, aquests
recursos hídrics poden tenir altres usos com són la neteja
dels carrers, el reg o la neteja del clavegueram. Per això en
algunes poblacions del Camp de Tarragona hem instal·lat
columnes de càrrega per a què els serveis municipals utilitzin aquesta aigua i no l’agafin d’un altre punt de la xarxa

Sorea està implantant tecnologies que incrementen el valor del servei al ciutadà
com són la Telelectura i Servialertes.
ARXIU

d’aigua potable, reduint la pressió sobre l’aigua de consum.” A Torredembarra, per exemple, aquesta columna

Per altra banda Sorea està implantant tecnologies que in-

s’alimenta d’aigües freàtiques d’un antic pas soterrat per

crementen el valor del servei al ciutadà com són la Telelec-

a vianants, que constantment s’havien d’impulsar cap al

tura i Servialertes. Amb el sistema de lectura de forma re-

sistema de clavegueram. Ara, amb aquest sistema aprofi-

mota dels comptadors d’aigua (telelectura), la facturació es

ten aquestes aigües que després d’un tractament de des-

basa en la lectura real, evitant el consum estimat en casos

infecció poden tenir altres usos. “Tenim altres exemples

de dificultat d’accés al comptador, a més de suposar una

d’aprofitament d’aquests recursos no potables, com les

solució eficaç per al control del consum que es mostra di-

columnes de càrrega connectades a antics pous de Salou,

àriament i per la lluita contra les pèrdues d’aigua, atès que

o el cas de Vila-Seca, on tota la xarxa de reg del municipi

permet detectar fuites en els sistemes amb rapidesa.

és independent i s’alimenta de l’aigua d’uns pous d’aigua
no apta per al consum humà”, assenyala Giralt.

Sorea està implantant tecnologies
que incrementen el valor del servei al
ciutadà com són la Telelectura i Servialertes

Sorea també ha implantat Servialertes, un sistema d’alertes online per informar als seus usuaris de les incidències en el subministrament d’aigua. Aquest és un servei
totalment gratuït amb el qual els ciutadans poden rebre
mitjançant SMS o correu electrònic informació relativa a
talls en la xarxa que afectin al seu subministrament d’ai-

Aposta decidida per la digitalització

gua. El sistema envia avisos relatius a la data i hora previs-

Sorea és una empresa que porta més de cinquanta anys

ta per a la suspensió del servei, informa sobre l’evolució

oferint un servei de subministrament d’aigua a més d’un

dels treballs i el restabliment del subministrament. "Les

milió de llars de Catalunya i en els darrers anys s’ha mar-

companyies gestores de serveis del cicle integral de l'ai-

cat com una de les seves missions principals liderar el

gua tenim l'obligació de liderar solucions per garantir el

desenvolupament de solucions i tecnologies en el sector

subministrament davant els riscos que planteja el canvi

de l’aigua que ajudin a millorar la qualitat de vida de les

climàtic i posar a les persones en el centre de la nostra

persones. Per això, Sorea ha apostat fortament els darrers

activitat", afegeix Giralt. ■
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Aigües d’Altafulla,
una empresa mixta
en un municipi petit
prevista connexió al CAT de Brises del Mar, però estan acabant de lligar una subvenció per afrontar l’obra, que permetrà que uns 125 habitatges deixin de dependre de pous
El gerent d’Aigües d’Altafulla, Jordi Aran, explica que en
aquest municipi del Tarragonès hi ha una gran diferència entre l’hivern i l’estiu, passant de 1.000 metres cúbic
a 4.000.
Aran assenyala que la implantació de la telelectura ha
JORDI ARAN, gerent d’Aigües d’Altafulla.

ARXIU

permès crear un programa per a controlar el consum de

l cicle integral de l’aigua al municipi d’Altafulla sem-

la gent gran del municipi i detectar d’aquesta manera

pre s’ha gestionat des d’un ens municipal. El 2006 es

possibles problemes de salut. “Cada dia rebem informa-

va fer una licitació de la gestió de l’aigua a Altafulla i es va

ció del consum d’aigua d’aquestes persones d’edat avan-

crear l’empresa mixta Aigües d’Altafulla, formada per un

çada i si detectem algun problema enviem un avís a la

51% municipal i l’altra 49%, d’Aigües de Catalunya. Entre

policia i l’Ajuntament”, explica Aran, que indica que amb

els anys 2008 i 2010 es van invertir un milió d’euros en la

una app els veïns i veïnes poden rebre informació cada

xarxa de distribució d’aigua i mig milió més en el clave-

dia del seu consum i detectar d’aquesta manera possi-

gueram. Aigües d’Altafulla va iniciar el 2017 la telelectura

bles fuites. En cas d’un consum irregular, el client rep un

amb els comptadors digitals. En els propers mesos està

avís automàtic. ■
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L’aigua,
un valor social i econòmic
L

a qüestió de l'aigua és un tema que periòdicament

tat, sinó també protegir el recurs per garantir la sostenibi-

reapareix en l'agenda política com un dels problemes

litat ambiental.

que encara tenim pendent per resoldre. El perquè l'aigua ha
estat una font de conflictes cal buscar-lo en les condicions

Per fer front a aquest nou repte s'han plantejat uns nous en-

climàtiques de certes regions, amb un marcat contrast entre

focaments en la política de l'aigua. Als anys 80 va sorgir l'ano-

zones seques humides, que genera un debat sobre si la solu-

menat enfocament de demanda, que postulava un ús més

ció ha de plantejar-se en termes tècnics, econòmics o socials.

eficient de l'aigua, tractant d'introduir incentius que impulsessin el seu estalvi i transmetessin senyals d'escassetat als

De fet, la resposta que s'ha donat al problema de l'aigua i la

usuaris a través del preu de l'aigua. Un plantejament que cri-

manera d'enfocar-ho ha variat en el temps. Així, durant gran

ticava l'excessiu èmfasi que habitualment s'havia donat a les

part del segle XX es va defensar la idea que la dotació d'aigua

solucions basades en les grans infraestructures hidràuliques i

a Espanya era suficient per cobrir les necessitats existents. I

amb l'escassa rellevància concedida als aspectes econòmics.

que la solució al problema de l'aigua passava per desenvolupar unes infraestructures hidràuliques com pantans i canals

Però en el segle XXI ha aparegut l'anomenat enfocament

que regulessin el cabal natural i, en cas de ser necessari, per-

d'ús sostenible, que considera que els valors ecològics i so-

metessin el transvasament d'aigua entre conques hidrogrà-

cials de l'aigua escapen de la lògica del mercat. Una idea

fiques. Un enfocament que tenia la virtut d'establir un nexe

que comporta que l'administració pública hagi de seguir

entre la qüestió de l'aigua i la modernització del país: l'incre-

intervenint en l'assignació de l'aigua, tractant de compati-

ment de l'oferta d'aigua permetria l'expansió del regadiu i

bilitzar l'eficiència econòmica amb l'atenció a la dimensió

una millora de la productivitat agrícola, però que al mateix

ambiental, els senyals d'escassetat del mercat amb els va-

temps generava ocupació en la construcció de les obres hi-

lors socials de l'aigua.

dràuliques, permetia obtenir energia hidroelèctrica i afavoria
l'assentament de la població en tot el territori. La incapacitat

Estem doncs en un moment de canvi, on encara no hi

de la iniciativa privada per sufragar aquestes infraestructu-

ha un consens sobre quin és el millor enfocament per fer

res va justificar la intervenció de l'Estat, que va passar a pren-

front als reptes que ens planteja la gestió de l'aigua al se-

dre la iniciativa de planificar-les i finançar-les.

gle XXI. I potser no és necessari, perquè en un món ple
d'incerteses ningú coneix la manera exacta de resoldre els

Però les idees sobre com s'ha d'abordar el problema de l'ai-

problemes a què ens enfrontem. Però el que sí és cert és

gua han anat evolucionant. Donada la demanda creixent

que la història ens mostra que aquelles societats que per-

d'aigua, ens hem anat adonat que l'aigua és un bé cada

meten generar un major nombre de temptatives són les

cop més escàs. I la preocupació avui en dia entorn de l'ai-

que té una major probabilitat de resoldre els seus proble-

gua no només rau en com fer front a situacions d'escasse-

mes al llarg del temps. ■
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MANEL MONTAÑO
Director general de Afepasa

‘En un o dos anys serem
els líders mundials
del nostre sector’

A

zufrera i Fertilitzants Pallarès SAU (Afepasa) ostenta

Quines vendes van registrar

un lideratge europeu pràcticament desconegut. És

en 2018 i quina és la previsió

la primera empresa en la transformació del sofre per a ús

per aquest any?

agrícola i industrial, amb una producció de 38.000 tones

L'any passat vam aconseguir

que per a aquest exercici serà de 41.000. En els últims

14 milions d'euros de factura-

anys, Afepasa ha experimentat creixements superiors a

ció. Per a aquest any el nostre

dos dígits, i ara es marca com a objectiu aconseguir ser

objectiu està en 15,5 milions. I tenim

el líder mundial de l'especialitat. Per a arribar a aquest

un altre objectiu: per al 2023, aconseguir els 22-23 milions

posicionament, Afepasa ha obtingut un reconeixement

d'euros.

previ, el de produir el millor sofre que pot trobar-se en el
mercat.

I el desglossament per especialitat i mercats?
Exportem un 60% de la nostra producció a uns 80 països,

Des de fa set anys al capdavant d'aquesta històrica em-

repartits entre Europa (40%), Àfrica (40%) i Àsia (20%). El

presa familiar es troba Manel Montaño, un enginyer in-

90% de les vendes es destina al sector agrícola i la resta a

dustrial que ha portat a instal•lar la marca Afepasa a mig

l'industrial.

món.
Com se li va ocórrer que el sofre podia exportar-se, tenint en compte el seu preu tan baix?
La veritat és que la família Pallarès no ho veia clar, ja que

Estem presents en el 100% de la vinya
europea i segurament en el 90% de la
vinya mundial

els costos d'exportació podien superar al del propi produc-

Dins de l'agricultura, amb un mercat gairebé exclusiu

te. No obstant això, jo vaig veure opcions: ningú ho feia i

en el sector vinícola.

nosaltres ja teníem certa tradició, ja que la família portava

Sí, el nostre focus està en l'agricultura on tenim una gran

40 anys venent a les vinyes franceses, que de fet estaven

implantació, que ha estat sempre el negoci des dels orí-

més prop de nosaltres que algunes zones vinícoles espa-

gens de l'empresa. Les aplicacions més conegudes de

nyoles amb volum.

sofre són la fitosanitària com a fungicida i com a fertilit-
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zant. És un producte amb 2.500 anys d'història, però continua sent un gran desconegut.
I del qual és molt difícil que existeixi una competència
en el seu sector
De fet, per exemple a França, han desaparegut els productors de sofre. El nostre sector obliga a unes qualitats i deixa un marge molt curt, però a força de tenir molts clients
podem tenir un cert recorregut. D'altra banda, cal tenir en
compte que el sofre és molt delicat de manipular, fins i tot
perillós. I des del punt de vista del negoci, necessites vendre molt de volum perquè l'empresa sigui rendible.
Això es tradueix en la necessitat de tenir molts clients…
Si parlem de client final, només en el sector agrícola, hauríem de comptar a tot aquell que utilitzi sofre, en els cellers i
com a aportació a la terra de cultiu. Estaríem parlant d'uns
4 milions a tot el món. Estem presents en el 100% de la vinya europea i segurament en el 90% de la vinya mundial,
d'aquí l'alt nombre de clients.
La necessitat de tenir petits clients i el seu baix preu,
potser són raons per les quals aquest sector no interessa a les grans multinacionals.
És que al final has de tenir milions de petits clients perquè sigui rendible, i això unit, efectivament, al seu preu i
a l'escassa transformació que necessita per a ser utilitzat
una vegada obtingut com a matèria primera, fa que perdin
l'interès.
També intervenen altres factors de domini del mercat. Afepasa comercialitza els coneguts azufrines, emprats per a
desinfectar les barriques i com a conservant durant l'envelliment del vi, i la patent del qual, a nivell europeu, és propietat de Afepasa. És un registre biocida que ens garanteix la
supervivència del nom dins dels cellers, i està present en el
100% dels cellers d'Europa, que per llei han de fer la neteja
en gas, per al que és imprescindible utilitzar Azufrina.
Gairebé un monopoli
Malgrat aquest monopoli, ens hem compromès amb la indústria europea especialitzada a no incrementar els preus
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125 anys d'una empresa familiar
producte per a la protecció de cultius, aconseguint un fort
posicionament en el cultiu de la vinya. Durant la Guerra
Civil, la fàbrica situada a Tarragona estava pràcticament
destruïda, i gràcies a un gran esforç va tornar a estar
operativa en 1941.
En els anys 70, i pel fet que el sofre es converteix en un
element imprescindible en processos industrials, s'obren
L'any passat Afepasa va celebrar el seu 125è aniversa·

nous mercats com la indústria del cautxú, pneumàtics,

ri, la qual cosa probablement la situa com una de les

metal·lúrgica o alimentació animal.

empreses més antigues de l'Estat en mans de la mateixa
família des de la seva creació. Juan Pallarès Bosch va

En 2002, s'inaugura un nou centre de producció a Cons·

fundar en 1893 l'empresa que avui coneixem pel nom de

tantí, una de les refineries de sofre més modernes d'Eu·

Azufrera i Fertilitzants Pallarès, SAU, i que actualment

ropa, constituïda sota el concepte d'un desenvolupament

comanda la quarta generació. Va iniciar la seva activi·

durador i sostenible en el futur.

tat empresarial amb la comercialització de sal, instal·
lant un molí per a la seva mòlta. En poc temps, va esten·

L'any passat va aconseguir tenir presència en els cinc

dre la seva activitat a la mòlta de sofre per a ús agrícola,

continents, i les noves inversions en marxa, faran que en

centrant-se, principalment, en la comercialització del

un o dos anys sigui el líder mundial de l'especialitat.

més enllà de les desviacions que puguin donar-se per l'in-

iniciem en 2017, i això farà que els nostres competi-

crement del cost de la vida.

dors no puguin aconseguir-nos. A més, mantindrem
la qualitat dels nostres productes, cada vegada més

Vostès han anunciat que a curt termini, en un o dos anys, se-

benvolguda.

ran el líder mundial del sector. No reacciona la competència?
A Europa hi ha unes 15 empreses productores de so-

Imagino que la nova reglamentació europea que col•lo-

fre. Però el nostre gran competidor és una signatura

ca al sofre com un macronutrient pot fer que les ven-

nord-americana que domina tot el continent. Però no-

des s'incrementin

saltres, gràcies a les nostres inversions i la nostra creixent

Aquí s'ha guanyat una gran batalla, perquè, efectivament,

presència en el món, tenim realitzada una estimació que

el sofre és un macronutrient, la seva qualitat essencial,

ens situarà com a màxims productors mundials a mitjà

que aporta grans beneficis a les plantes, i que és sempre

termini.

ecològic. L'agricultura, i molt especialment el sector de la
vinya, s'està conscienciant de totes les propietats del so-

Es refereix al resultat del pla d'inversions que duen a

fre, en molts casos superiors a alguns fertilitzants. D'altra

terme des de fa dos anys?

banda, cal remarcar que els terrenys agrícoles esgoten els

Sí, en total invertirem f ins a 2021 13 milions d'euros

seus nutrients, i el sofre és un bon complement, molt ne-

en una nova planta de 10.000 metres quadrats que

cessari.
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"El nostre sector obliga a unes qualitats i deixa un marge molt curt, però a força de tenir molts clients podem tenir un cert recorregut".

Més enllà de l'agricultura, l'aplicació d'aquest producte

Vostè és un executiu d'una empresa familiar. Com és la

té un gran recorregut.

seva relació amb les accionistes?

Nosaltres tenim 500 referències en el mercat. El sofre s'utilit-

La veritat és que la família Pallarès ha sabut estructurar

za en molts processos industrials: per a l'elaboració de pneu-

molt bé els seus negocis, crec que s'han envoltat de bons

màtics, bateries, com a component de la pólvora, en la cos-

assessors. Al final van crear un holding, Afrex, del qual pen-

mètica, en productes de neteja, en la indústria paperera…

gen dues divisions, la immobiliària, a través de l'empresa
Rapejun, i Afepas. ■

On compren la matèria primera?
Bàsicament a traders. És una commodity de cotització internacional. Es tracta d'un producte lligat al petroli, com a
mineral que apareix en les capes superiors. Fins no fa molt,
s'amuntegava a l'aire lliure i, fins i tot, s'alliberava en el mar.
El sofre és 100% ecològic i natural, no es crea, no es fabrica.
El sofre és un residu ara com ara per a molta indústria química, i simplement es tracta d'agafar-lo, netejar-lo, adaptar-lo i retornar-lo al lloc d'on és: el sòl. En aquest sentit, reciclem el producte que torna novament a la terra.
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Queremos hacer del mundo
un lugar mejor
covestro.com
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Consolidando
el liderato

España es la cuarta economía de la Unión Europea que más valor aporta al sector agroalimentario europeo

E

ARCHIVO

l Puerto de Tarragona es uno de los principales ejes

toneladas, frente a los 4,7 del año anterior. Este espectacular

para el tráfico de graneles agroalimentarios en Espa-

crecimiento tiene mucho que ver con la evolución del sector

ña. Como infraestructura portuaria, encabeza los tráficos

especialmente en nuestro país. No olvidemos que el sector

de los enclaves de Puertos del Estado y lidera todo el arco

aporta el 5,8% del valor añadido bruto (VAB) de la economía

mediterráneo en esta especialidad.

nacional, muy superior a la media de la Unión Europea, que
se sitúa en el 3,6%. De manera que España es la cuarta eco-

El Puerto mueve anualmente de media cinco millones de

nomía de la Unión Europea que más valor aporta al sector

toneladas de este tipo de mercancía, y tiene a disposición

agroalimentario europeo, concretamente un 11,4%, solo por

de estos tráficos una superficie de almacenamiento a cu-

detrás de Francia, Alemania e Italia. Lo que demuestra el gra-

bierto de 230.000 m². La alta especialización portuaria local

do de especialización de nuestra economía en este sector.

en el tráfico de agroalimentarios facilita que se trabaje con
una amplia variedad de productos y subproductos (más de

Los operadores portuarios deben contar siempre con la es-

60). Destacan, sobre todo, cereales y sus harinas, seguidos

casez de suelo portuario para el almacenamiento de gra-

de piensos y forrajes.

neles alimentarios, así como la dificultad para encontrar un
equilibrio entre los costes de las instalaciones y los cambios

La estadística nos dice que 2018 se cerró como el mejor año

que se dan en la oferta y la demanda internacional de este

en este tipo de tráfico para el enclave, con 5,7 millones de

tipo de mercancías a lo largo del año. Todo ello supone un
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reto de gran calado para la operativa logística y por-

2017; un servicio regular de tráfico de agroalimentarios por

tuaria asociada a estos tráficos.

ferrocarril con destino a la Terminal Intermodal de Monzón (AgroTIM). Con este nuevo servicio, cada miércoles sale

Otro factor determinante en la logística son las varia-

un convoy del Puerto de Tarragona con destino a Monzón,

ciones bruscas en los precios internacionales de las

que llega los jueves a la terminal aragonesa. El ferrocarril,

materias primas y la volatilidad de los mercados, lo que

que empieza su recorrido después de cargar la mercancía

provoca que los stocks varíen sustancialmente, de ma-

en los silos del Muelle de Aragón, transporta 700 toneladas

nera que en ocasiones la materia prima permanece lar-

por viaje y está operado por Renfe Mercancías.

gos períodos almacenada en puerto. Es un fenómeno
único en la especialidad logística, en comparación con

Por otro lado, las empresas concesionarias tienen varios pro-

la tendencia que se da en otros segmentos de activi-

yectos en marcha para la construcción de nuevos almace-

dad logística, en los que el alto precio de los almacenes

nes con una superficie adicional de unos 16.000 metros cua-

hace que se tienda a limitar al máximo el stock.

drados. Son cuatro las empresas estibadoras que gestionan
las cargas en el Puerto: Ership, Bergé, Euroports y Noatum.

Como veremos en otro artículo de este dosier, los operadores portuarios han sabido conjugar las limitacio-

Las instalaciones del Puerto reciben grano de Ucrania, Ru-

nes de espacio buscando alternativas de almacenaje

manía, Argentina o Estados Unidos, entre otros países y, a su

por todo el territorio próximo, porque parece ya muy

vez, desde el puerto tarraconense se distribuye a un hinter-

difícil que en el ámbito portuario tarraconense pue-

land muy extenso que cubre Catalunya, Aragón, gran parte

da disponerse de nuevo espacio para la logística del

de Navarra y varias provincias de Castilla y León, que supo-

cereal. Al menos será así durante un tiempo, aunque

nen en total un 40% de la producción española de piensos.

quizá, en un futuro, pueda ocuparse el lugar que dejarán productos como el carbón, o nuevos espacios en

Más allá de la necesidad de espacio logístico, el Puerto tam-

ubicaciones próximas a la futura ZAL.

bién está trabajando en la mejora de horarios, para lograr
una mayor fluidez de los operadores que utilizan el transporte por carretera, y evitar así los paros de horario que restan competitividad. En este apartado, hay que destacar el
nuevo sistema de entregas de agroalimentarios, que va a
permitir mayor celeridad para los camiones y un claro beneficio para toda la cadena logística en el recinto portuario.
Una mejora ya palpable para los operadores es la bonificación de la tasa de mercancías.
En todo caso, pese a los déficits logísticos y de horario, que
están en camino de corregirse, todo el conjunto de factores

El Puerto también está trabajando en la mejora de horarios

ARCHIVO

positivos que acumula el Puerto para el desarrollo de este

Una de las formas para paliar el espacio no ampliable

tráfico especializado, que desgranaremos en este dosier,

ha sido la estrategia que ha implementado la Autori-

hacen prácticamente imposible que otro puerto pueda

dad Portuaria para llegar con mayor capacidad y ra-

sustituirle en el liderato que ostenta. Al contrario, es obli-

pidez a sus clientes finales de agroalimentario. El im-

gación del enclave ayudar a los operadores a crecer, que,

pulso del ferrocarril con Monzón ha sido clave en este

como hemos visto, es posible a la luz de los volúmenes re-

propósito, con una operativa iniciada en diciembre de

gistrados este pasado año. ■
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REDACCIÓ

"Tenim capacitat de creixement
en agroalimentari
i de donar suport
a les necessitats del sector"
Josep M. Cruset, president del Port de Tarragona
Com a mostra d’aquest marge de millora podem citar un
sector emergent dins de l’àmbit agroalimentari com és el
dels productes ecològics. Un sector que creixerà per damunt dels dos dígits. L’agroalimentari tradicional està creixent al voltant del 2 o del 2,5%, però l’ecològic, a Espanya,
està registrant pujades del 20 i 25%. Pensem que el Port de
Tarragona tindrà molt a dir en aquest nou nínxol de mercat i així es demostra amb la implantació d’una empresa
especialitzada que ha començat a operar recentment a les
nostres instal•lacions, important cereals ecològics que utilitza per fer olis ecològics.
Un dels problemes del recinte portuari és la seva limitació
d'espai per al sector. Podria pensar-se a mitjà termini habilitar alguna nova zona per a aquesta operativa?
JOSEP M. CRUSET, president del Port de Tarragona

ARXIU

Dins del Port és poc probable, però estem implicats en op-

l Port continua afermant el seu lideratge al Mediter-

timitzar la cadena logística, amb la implicació de tots els

rani. Podem continuar sent optimistes i pensar que

agents sense excepció, per tal de tenir més capacitat sense

E

queda marge de creixement?

necessitat de nous espais.

Sí, creiem fermament que el Port de Tarragona pot conti-

En aquest sentit, i com a exemple, tenim l’innovador projec-

nuar creixent en aquest sector. Si els operadors i fabricants

te tecnològic que liderem des de l’Autoritat Portuària i que

de pinso tenen capacitat de creixement, el Port també.

consisteix en un nou sistema d’entregues d’agroalimenta-

Pensem que tenim recorregut i, per tant, disposem de

ris. Aquest projecte significarà un important salt qualitatiu

marge de millora.

en l’eficiència de la part inicial de la cadena logística que,
precisament, és la que es realitza dins de les instal•lacions

Tenim les infraestructures, l’alta especialització, les empre-

portuàries.

ses i, a més, s’està invertint en millores i automatització. Per
tant, el Port de Tarragona té capacitat de creixement i so-

A més a més, continuem conscienciant al sector de la ne-

bretot de donar suport a les necessitats del sector.

cessitat d’optimitzar els espais.
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Finalment, també treballem en la millora de la cadena lo-

estem analitzant contínuament els sectors productius

gística que representa l’aposta ferma pel desenvolupament

en el nostre hinterland i les seves necessitats. Per posar

ferroviari. En aquest sentit ja podem avançar que hem co-

un exemple, abans el 60% de la producció de pinsos es

mençat un nou servei que, inicialment, durant dos anys, té

trobava a la zona de Lleida i el 40% a la zona d’Aragó. Ara

una freqüència de tres trens setmanals, amb probabilitats

és a la inversa. Per tant, hem d’estar atents i adaptar-nos

d‘augmentar-se un cop acabat el període de proves inicial.

contínuament als canvis.

I sembla que, si es milloren els horaris de l'operativa, aca-

Com hem dit abans, el nou sistema d’entregues d’agroa-

baria beneficiant als volums.

limentaris liderat pel Port de Tarragona serà clau. Aquest

Actualment, ja hem millorat els horaris i, per tant, els vo-

entrarà en servei l’any vinent i la corresponent aplicació in-

lums. Amb un horari de lliurament més ampli, òbviament

formàtica coordinarà l’operativa i reduirà el temps d’espera

es poden entregar més mercaderies. De fet, les quatre

dels camions millorant la cadena logística i l’operativa por-

terminals del Port de Tarragona (Bergé, Ership, Euroports

tuària.

i Noatum) han ampliat el seu horari per millorar el servei.
Pel que fa des deI Port de Tarragona, per donar suport a

Finalment, i per posar altres exemples d’accions, de mane-

aquestes mesures i millores, apliquem unes bonificacions

ra continuada realitzem estudis de mercat, participem en

a la taxa de la mercaderia amb l’objectiu de contribuir a la

els esdeveniments més destacats del sector, organitzem la

reducció de costos d'aplicació horària.

trobada bianual referent en agroalimentaris com és l’Agrifood International Congress, etc.

L’APT treballa per reforçar el seu hinterland agroalimentari. Pot avançar-nos algunes iniciatives que estudien dur

El Port és un enclavament privilegiat per als operadors,

a terme?

així ho manifesten reiteradament. No obstant això, no

El tràfic d’agroalimentaris és un dels tràfics principals i pri-

ha pensat en la possibilitat que emergeixi algun tipus de

oritaris del Port de Tarragona amb un moviment anual de

competència portuària?

cinc milions de tones. Per tant, els nostres esforços se cen-

La competència, a la qual estem habituats en el dia a dia,

tren, entre d’altres, en la consolidació i millora del sector.

ens la mirem com un actiu, en el sentit que és el que ens
motiva per no estancar-nos, continuar millorant i treballar

Ens hem proposat continuar treballant en el desenvolu-

per mantenir el lideratge indiscutible del Port de Tarrago-

pament ferroviari per millorar la cadena logística i alhora

na al Mediterrani occidental. ■
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Buen momento
y perspectivas optimistas
equilibrados”. Este factor de bonanza y optimismo se ve reflejado igualmente en los operadores del Puerto de Tarragona. Así, desde Alfaship, consignatario que lidera la gestión
de buques de agroalimentario en el enclave, señalan que,
“aun siendo la del 2018 una cifra excepcional, no quiere decir que sea insuperable”, apuntan. Por su parte, desde Next
Maritime, operador muy especializado en hidrocarburos,
pero con movimientos también en cereal, consideran que
“la previsión es la de mantener el volumen en este año ”.
Este optimismo, como señalamos, es generalizado. “Creemos que es un volumen, el del 2018, que se va a ir consoliLos operadores apuntan margen para seguir creciendo

ARCHIVO

dando, aunque tenemos que estar atentos a diversos fac-

l Puerto de Tarragona lidera desde hace años la impor-

tores, como por ejemplo la cosecha interna del país y las

tación de cereales y sus derivados (piensos y harinas)

cosechas en los países exportadores. Un factor importante

en el Mediterráneo: no hay un enclave con este volumen,

es también la guerra comercial con Estados Unidos, y el po-

que, además, el pasado año batió su propio record con 5,7

sible crecimiento o decrecimiento de la cabaña”, señalan

millones de toneladas movidas (+13,8%).

desde la sociedad Broker Cereal Tarraco.

El Puerto tiene un activo que difícilmente pueden arreba-

En el barrio de El Serrallo se ubica una de las empresas de

tarle otros puertos, como es su ubicación estratégica, que

mayor especialización en el control de mercancías, con es-

ofrece una óptima distribución para la zona de Aragón y

pecialidad también en agriproductos. Se trata de Super-

Catalunya, referentes en producción agropecuaria. Un se-

control & Maritime Services. “2018 fue un año récord, pero

gundo punto a su favor es la trayectoria de sus operadores,

el volumen depende mucho de las cosechas nacionales y

con firmas de primer orden que llevan muchos años de es-

de los precios en mercados internacionales como Ucrania,

pecialización y siguen apostando por la infraestructura. El

Rusia, Brasil EE.UU., entre otros”, argumentan.

E

sector lo conforman los almacenistas de cereal, los operadores de los buques en puerto (consignatarios y estibado-

Falta de espacios

res), y los brokers especializados.

Uno de los problemas clásicos a los que se enfrenta el sector
en el Puerto es la falta de espacios para almacenaje. En la

El optimismo entre todos ellos es bien palpable, y es que el

actualidad, la infraestructura dispone de 230.000 m2 espe-

agroalimentario vive un muy buen momento. El presidente

cializados en cereal, pero la demanda es tal que hace nece-

de la Llotja de Cereals de Barcelona, José Luis Esteban, des-

sario buscar naves fuera del ámbito portuario con capacidad

taca la “situación idílica” que actualmente vive el sector, con

para almacenar agroalimentario. Es una lucha constante de

“una buena exportación y demanda, y unos precios muy

los operadores. “De hecho, ya se está trabajando en una am-
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pliación por parte de algunos estibadores y, aunque ayuda-

sin embargo, sí que preocupan algunos movimientos que

rá, será insuficiente para absorver las llegadas. Hay que tener

podrían restar volumen en un futuro.

en cuenta que se concentran muchas llegadas desde julio /
agosto a diciembre/enero, y cada vez los barcos son de ma-

“La falta de espacio de almacenaje provoca congestiones en

yor tonelaje”, explican desde Alfaship.

el Puerto. Esto es contraproducente, ya que en ocasiones se
han desviado tráficos a otros puertos. Y ya tenemos los ejem-

Desde Broker Cereal Tarraco, por su parte, señalan que “el es-

plos de Castellón y Sagunto que nos pueden captar tonelaje”,

pacio disponible en el Puerto es el que es; solo nos queda ser

explican desde Supercontrol. Y añaden, “como apunte perso-

más ágiles y eficaces en lo que ya sabemos hacer, cargas y

nal”, que podría “ampliarse capacidad dando espacios a con-

descargas, tiempos de espera de camiones, etc.” En Super-

tinuación del muelle de Cantabria en la zona de la ZAL, o bien

control apuntan que “es necesario que el Puerto destine es-

en la prolongación del muelle Catalunya”.

pacios para poder ampliar zonas de almacenaje, ya que Tarragona es el primer puerto de España y del Mediterráneo en

En Next Maritime arguyen que la amenaza de cara al futuro

importación de cereales, harinas y derivados. En estos mo-

es posible, “por ello hemos de seguir manteniendo el liderato

mento, fuera del recinto portuario, las estibadoras que operan

con diferencia”. Por su parte, fuentes de la dirección de Broker

con agriproductos tienen más de 30 almacenes alquilados,

Cereal Tarraco subrayan que es muy difícil que el Puerto ten-

con lo que supone de incremento de costes en transporte”.

ga competencia, “debido a la ubicación de la industria pecuaria”, que se encuentra en su área de influencia directa.

La competencia
No se han disparado las alarmas, pero existe cierta preocu-

En Alfaship desarrollan ampliamente el argumentario positi-

pación. La posibilidad de que algunos puertos del entorno

vo: “La ventaja que tiene el Puerto es que se encuentra en el

puedan ser competencia en este sector no se contempla

lugar perfecto de distribución para toda la zona de Aragón y

como una amenaza, pero sí debe hacer que los operadores

Catalunya, que concentran el 50% de todas las compras de

del Puerto y la propia APT estén alerta.

este tipo de mercancías, por lo que es difícil que pueda desviarse el tráfico a otros puertos, ya que eso incrementaría el

De hecho, el propio presidente de la Autoridad Portuaria,

precio del transporte a destino. Sin embargo, puertos como el

Josep Cruset, señala en este mismo dosier, que “la compe-

de Castellón están haciendo una importante ampliación para

tencia nos la miramos como un activo, nos motiva para no

intentar ganar mercado. Dicho esto, Tarragona sigue siendo

estancarnos y mantener nuestro liderato indiscutible”. Pero

el puerto por excelencia para este tipo de mercancías” ■
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El protagonismo portuario
en el tráfico de cereal
R

ecientemente se ha elaborado un estudio sobre las ne-

haciendo ya por otras vías (ayudas a cooperativas, subven-

cesidades de capacidad de almacenamiento para la ca-

cionándoles hasta un 40% de las inversiones a fondo perdi-

dena de valor de los cereales, oleaginosas y harinas, encarga-

do…), pero al menos no parece que se vaya a abrir otra.

do por la Comisión Europea. El objetivo era detectar posibles
cuellos de botella que estén frenando el sector agroalimen-

Lo cual me lleva a hacer una reflexión más abstracta… ¿Dón-

tario, lo cual es sensato teniendo en cuenta el peso de la PAC

de acaba “el estado del bienestar” y donde empieza “la dis-

en el presupuesto de la CE. Se trataba de averiguar si estamos

torsión de mercados y el capitalismo clientelar a través de

destinando recursos públicos a la producción primaria y no

las subvenciones”? A menudo cuando nuestros políticos de-

está siendo eficiente por falta de capacidad de almacenaje.

fensores de incrementar el tamaño del aparato del estado e
incrementar la presión fiscal, siempre citan Educación, Sani-

Pero cuando eres un profesional e inversor en el sector del

dad, Dependencia…que son aspectos que generan empatía.

almacenamiento de cereales, oleaginosas y harinas en Es-

Pero nunca se habla de las ingentes cantidades de ingresos

paña, un país al que solamente se le menciona en el resu-

fiscales que se destinan a otorgar ayudas que con la mejor

men ejecutivo para señalar que ha tenido un crecimiento

de las voluntades, a menudo terminan generando situacio-

importante en capacidad de almacenamiento desde 2005,

nes de ineficiencia por distorsión de la competencia.

que es parte del análisis realizado por la empresa consultora
encargada del estudio, lo contemplas de otra manera.

Esperemos que en este caso esas ayudas a otros países no
acaben restando competitividad a nuestro país que ha con-

Es notorio que España tiene uno de los precios de mercado

seguido un auténtico milagro convirtiéndose en un muy

más bajos de Europa de almacenamiento de graneles del

potente exportador de carne (y de automóviles, frutas y ver-

tipo al que se refiere el estudio, fruto de la brutal competen-

duras, pero no quiero dispersarme) partiendo de un punto

cia inter e intra-portuaria que caracteriza a nuestro mercado.

poco propicio como es el de ser un productor de cereales,
oleaginosas y proteínas vegetales muy pequeñito.

Cuando ese es el contexto en el que te mueves y ves que
la Comisión Europea se plantea habilitar fondos públicos

Por último, es una pena que nuestras empresas no acaben

para subvencionar la actividad de almacenamiento, se te

de entender lo importante, lo fundamental que es tener

hace difícil tragar saliva.

siempre un ojo y un pie puesto en Bruselas, por lo importante que es el efecto que tiene en los mercados, las decisiones

Afortunadamente, parece que las conclusiones del estudio

que se toman allí con los presupuestos que se manejan.

por el momento no apuntan a que se vaya a destinar dinero público a subvencionar instalaciones de almacenamien-

Como decía Ortega y Gasset, la solución es “más Europa”,

to en nuestro país, lo cual no quiere decir que no se esté

porque ignorarla es suicida. ■
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El Port, clau de volta
de la producció ramadera
E

l Port de Tarragona és l'equipament logístic més impor-

El Port dóna vida a la producció animal, es pot dir que és la

tant que te el sector ramader. Des de l'inici de la pro-

primera boca de la cadena alimentària. En els darrers anys ha

ducció animal intensiva, com va ser la industrialització de la

cooperat en el control de la qualitat conjuntament amb els

producció avícola a Reus i a les comarques de la província de

fabricants de pinso. És destacable la funcionalitat de l'Associ-

Tarragona, el port ha estat la principal palanca pel desenvolu-

ació de fabricants ASFAC i el sistema QUALIMAC de control.

pament inicial d'aquesta producció com posteriorment per
la producció de porc, remugants i les indústries associades de
transformació en la totalitat del territori del nord-est (Aragó,
Rioja, Navarra, Catalunya, Illes Balears) de la península Ibèrica.
Les necessitats de productes carnis, ous i llet han estat
coberts de forma eficient des dels inicis dels anys 60 en
el nostre país. Això ha estat especialment regulat per l'ús
d’energia i proteïna aportada per ingredients propis cereals
i o bé per productes importats.
Es pot dir que el Port és la primera boca de la cadena alimentària

ARXIU

Històricament, en l'àmbit de la importació d'ingredients

Pel que fa a la formació i el coneixement, el Port de Tarra-

necessaris, han estat per ordre històric: la farina de peix (fins

gona ha cooperat amb el sector. El que subscriu aquest

anys 60), cereal, blat de moro, blat i de forma molt destaca-

escrit, recorda la cooperació important del Port en les tres

da la importació de soja, ingredient que marca la disponi-

conferències sobre “Feed Manufactoring in the Medi-

bilitat de proteïna de gran valor, permetent el creixement i

terranean Region” organitzades per IRTA i la cooperació

el valor de ramaderia.

d'ASFAC, CESFAC i CIHEAM als anys 1996, 1998 i 2000 a la
Fira de Reus. També més recentment les dues conferènci-

El Port ha permès consolidar la producció animal espa-

es sobre Agro-Food organitzades pel Port i amb el suport

nyola als nivells de competitivitat més alts del món rama-

de Puertos del Estado any 2017 i 2018 a Tarragona.

der. La producció de pinsos compostos de l'estat espanyol
és una de les més importants d'Europa amb 33 milions

Per finalitzar, podem considerar que el Port de Tarragona

de tones anuals. Si bé com passa en tota Europa el nivell

és una peça o clau de volta que permet avui i en el fu-

d’autosuficiència en proteïna vegetal és baix (no superior

tur ser un instrument que ha de permetre l'eficiència i la

al 5%). Per tant, Europa importa una mitjana de 35 milions

sostenibilitat del sector ramader. També serà un element

de tones de soja per any. Els orígens són principalment de

estratègic, per assegurar no tan sols la seguretat alimen-

Brasil, Argentina i els EUA.

tària, sinó la seva responsabilitat sobre la salut. ■
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Perspectivas
de futuro del
sector en España
E

l sistema de producción de cereales y oleaginosas, des-

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, abundan comen-

de el campo al consumo humano de los productos fi-

tarios que abogan por una especie de desmantelamiento

nales, constituye el corazón del sistema alimentario español.

de la base de esta cadena en favor de los supuestos beneficios de la concentración de oferta a nivel local; opiniones

Cereales y oleaginosas son las materias primas imprescin-

que auguran un sinfín de ventajas si se abandona el siste-

dibles para el funcionamiento de las industrias de fabrica-

ma actual de comercio. Y lo peor de esto es que políticos

ción de piensos, harinas, maltas, sémolas. Además de en

ignorantes les están haciendo caso, pegándose un tiro en

las industrias de segunda transformación de pan y bolle-

el pie, y dopan a determinadas empresas operadoras de su

ría, pasta, cerveza, almidones, etc, es el ingrediente princi-

gusto con cantidades ingentes mediante subsidios y sub-

pal para la producción de carne y leche.

venciones. Por si esto fuera poco, legislan a su medida y si
caen, vienen enseguida con dinero público a su rescate.

Dentro del sistema español de distribución de cereales y
oleaginosas se encuentran multitud de empresas familia-

Parece increíble el grado de insensatez que destilan estas

res junto a algunas de las mayores firmas mundiales. Cada

actuaciones intervencionistas que benefician a empresas

parte del eslabón aporta su ‘granito de arena’ en la medida

concretas simplemente por su forma jurídica de constitu-

de sus fuerzas. Y lo hacen muy bien.

ción, que convierten la tarea del operador tradicional en
heroica y que, a la larga, si no vuelve el sentido común, cer-

A pesar de ser un país extremadamente deficitario en es-

cenará para siempre la capacidad de negociación y elec-

tas materias primas, nos hemos convertido en el segundo

ción del agricultor. Se olvidan de la posición de fortaleza

mayor productor de piensos de la Unión Europea con 35

que hemos conseguido entre todos a nivel internacional y,

millones de toneladas anuales y nuestras exportaciones de

conscientes de ello o no, están atentando, contra un siste-

carne viajan por medio mundo. Desde el pequeño almacén

ma que demuestra día a día su validez.

que colabora con los agricultores locales hasta la gran multinacional que proporciona las importaciones necesarias a

Por todo esto, desde Asociación de Comercio de Cerea-

través de nuestras instalaciones portuarias, contribuyen al

les y Oleaginosas de España, insistimos, como venimos

funcionamiento de un sistema perfectamente engrasado

haciendo desde siempre, en defender la libre competen-

que muestra un estado de vitalidad y fortaleza digno de ala-

cia, en exigir la neutralidad jurídica de las administracio-

banza.

nes como modo de salvaguardar y garantizar el futuro
de todo un sector. No queremos que nos den nada pero

El primer pensamiento que viene a la cabeza para respon-

que tampoco nos quiten nada. Un mercado libre es un

der a esta pregunta es algo obvio: Si algo funciona, ¿para

mercado sano; un mercado intervenido, es un mercado

qué cambiarlo?

enfermo. ■
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Què és la
Llotja de Cereals?
L

a Llotja de Cereals de Barcelona és una institució que

d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya

té el seu origen en el segle XIV amb la construcció de la

i així mateix, sota els auspicis de la Cambra de Comerç de

Casa Llotja de Mar per al dipòsit i la transacció de cereals.

Barcelona, d’acord amb els estatuts i reglament aprovats el 5
de novembre de 1987 i el 21 de febrer de 1989, respectivament.

La seva principal funció és la promoció del comerç de cere-

Està reconeguda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i

als i de productes afins, facilitant els àmbits més adequats

Pesca com a mercat de productes agraris de Catalunya.

perquè aquest es porti a terme, tant pel que fa a l’espai físic,
com a l’organització i la participació de trobades del sector,

Les sessions de la Llotja han tingut lloc des de temps imme-

tant a nivell nacional com internacional.

morial en el Saló de Contractacions de la Casa Llotja de Mar.
En l’actualitat, se celebren tots els dimarts, de 14 a 17 hores,

Actualment la Llotja de Cereals compta amb més de 400 ad-

al Saló de Cònsols de la mateixa Casa. Un cop acabada la

herits , que es divideixen en comerciants, industrials i agents

sessió del dimarts, es reuneix la Comissió de Preus, la funció

comercials que, de manera regular i professional, es dediquen

de la qual és determinar la mitjana ponderada de les cotit-

al tràfic de cereals, llegums, pinsos, fruits secs, farines, conser-

zacions que s’han produït. Amb aquestes dades es confec-

ves, productes de sanitat animal i per a l’alimentació humana

ciona el full de preus, al qual se li dóna una amplia difusió.

i agropecuària i d’altres productes comercialitzats o cotitzats
usualment o que més endavant puguin cotitzar-se al Mercat

Els productes representats principalment en el full de preus són

de Cereals de la Casa Llotja de Mar de Barcelona, i concorrin

els cereals, la garrofa, les farines i tortós, les segones, les llegums,

amb aquesta finalitat a l’esmentat Centre de Contractació.

i els fruits secs. La fulla de preus editada per l’Entitat forma part
de las eines necessàries per els diferents actors presents en el

Les persones concurrents a la nostra Llotja provenen tant de Cata-

mercat ja que els preus reflectits son el preus reals de mercat

lunya com de València, Aragó, Madrid, les Balears i el Sud de França. Podem dir que, en aquests moments, és la 1a Llotja d’Espanya

Cada any, des del 1992, se celebra una sessió extraordinària de

i una de les primeres d’Europa pel què fa a volum de transaccions.

llotja coneguda com a Llotja de Cereals de la Mediterrània.
Dita sessió té lloc al Saló de Contractacions de la Casa Llotja

Hem de tenir en conte que a Llotja de Cereals de Barcelona

el darrer dimarts del mes de maig. En els darrers anys, s’ha

es reuneixen el representants del 55% de tot el mercat es-

anat assolint una assistència de més de 550 operadors.

panyol de matèries primeres representant un volum econòmic de més de 6.000 milions d'euros anuals.

L’any 2014, la Llotja de Cereals va engegar una sèrie de
conferències emmarcades en el que coneixem com a

En el moment actual la Llotja de Cereals de Barcelona és

AvantLlotja Cereals. Apleguen conferenciants del sector

una institució que funciona sota la tutela del Departament

agroalimentari i d’altres d’interès general. ■
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Sector agroalimentari:
qüestió de valor
E

l sector agroalimentari de les nostres comarques viu

i confiança, el preu passa a ser secundari. En una idea: la

un moment d’oportunitat. No fa massa anys, la pro-

competitivitat agroalimentària és, més que mai, una qües-

ducció dels aliments semblava condemnada a una guer-

tió de valor.

ra de preus sense fi. Una deriva en la que l’únic vector
d’èxit era ser més barat, amb el conseqüent ofec per a

Del valor intrínsec -la qualitat objectiva del producte-

la rendibilitat d’un sector vital per a la nostra economia.

i de l’extrínsec -fer pedagogia i posicionar-lo-. Com ja

La millora de les perspectives econòmiques i, sobretot,

fan les cinc Denominacions d’Origen del sector del vi

les noves tendències del consumidor, que cada cop més

que tenim a la nostra demarcació. O les dues de l’oli. O

valora aspectes com la qualitat, l’origen o la incidència

la marca ‘Vermut de Reus’. O els productors de f ruits

en la salut -tots ells molt relacionats- creen un escenari

secs i tants altres segments de la família agroalimen-

molt favorable per als productors que estiguin disposats

tària.

a competir amb aquestes noves (o no tan noves) regles
Des de la Cambra de Comerç de Reus, en aquesta nova

del joc.

etapa que acabem d’encetar, recolzarem els productors i
Tanmateix, és un escenari en el que, com passa en tots els

impulsarem programes en aquesta direcció. Sempre de la

sectors econòmics, cal estar a l’alçada. Per ser competitius,

mà del coneixement, l’altra gran pota sobre la que ha de

ara, el preu ja no ho és tot. De fet, sense deixar de ser im-

sustentar-se el futur de la gran riquesa agroalimentària

portant, si es fan els deures en termes de qualitat, prestigi

que tenim a la nostra zona. ■
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Tres años
de Cau
Son muchas las novedades que el CAU ha supuesto para los
operadores y para la propia administración aduanera

E

l 1 de mayo pasado se cumplieron tres años desde la

lidad de presentar una garantía global que para cubrir

aplicación del Reglamento 952/2013 por el que se es-

el importe de los derechos de importación o de expor-

tablece el código Aduanero de la Unión (CAU), reglamen-

tación correspondiente a la deuda aduanera respecto

to que ha sustituido al código aduanero comunitario que

de dos o más operaciones, declaraciones o regímenes

se había venido aplicando desde el 1 de enero de 1993.

aduaneros. También precisa de dicha autorización previa
la presentación de determinadas declaraciones simplifi-

Son muchas las novedades que el CAU ha supuesto para

cadas cuando el importador no dispone de todos los da-

los operadores y para la propia administración aduanera,

tos que permitan presentar una declaración completa,

pero tendrán que pasar varios años hasta que este Re-

como puede ser la determinación del valor en aduana.

glamento este totalmente implementado permitiendo,
de esta manera, percibir todo el alcance de los cambios

Pero transcurridos estos tres años continúan siendo ple-

que se iniciaron en mayo de 2016.

namente de actualidad las conclusiones del Dictamen
del Comité Económico y Social Europeo, publicado en

El CAU también ha implementado cambios en trámites que se venían realizando
prácticamente de manera automática

julio de 2012 sobre, en ese momento, la propuesta del
CAU, y entre las que destacan la recomendación de que
los operadores soliciten la condición de operador económico autorizado o la necesidad de una adecuada infor-

Una de las consecuencias que más trascendencia ha te-

mación y formación en normativa aduanera. ■

nido para la descarga de los graneles sólidos ha sido el
hecho de que el CAU regula detalladamente los lugares
en que pueden presentarse a la aduana las mercancías
no pertenecientes a la Unión y los lugares donde estas
pueden almacenarse. Ello ha supuesto que las terminales portuarias hayan sido revaluadas como Almacenes
de Depósito Temporal con el fin de que las mercancías
puedan estar almacenadas hasta un máximo de 90 días,
periodo durante el que las mismas deberán ser declaradas para un régimen aduanero.
Pero el CAU también ha supuesto cambios en trámites
que se venían realizando prácticamente de manera automática. Así, requiere de autorización previa la posibi-

CARLOS AROLA, "Es necesaria una adecuada formación en normativa aduanera"
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Movimiento agroganadero
y alimentario en el Puerto
Pienso y forrajes

2016

3.179.673

1.592.075

2017

2.852.367

1.208.543

2018

3.794.833

2016

1.476.779

2017
2018
Hortalizas y legumbres

2016

153.715

2017

126.859

2018

501.589

Habas de soja

*En miles de toneladas

DOSSIER

Cereales y sus harinas

2017

7.430

2018

5.230
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J. A. DOMÈNECH
XAVIER JURÍO

XAVIER COLOM
J Colom Soto

XAVIER COLOM: "Todo fue bien, hasta la entrada de la producción china"

"Uno de mis errores fue
no haber exportado antes.
Lo hice tarde y con
un alcance pequeño"

H

ubo un tiempo en que la marca ‘Persiana corriente’

hijo del fundador de la empresa. La firma prosiguió en la

lideraba el mercado español de persianas en madera

actividad como almacén de maderas e introdujo la pro-

para exteriores. Se fabricaban en Reus por la empresa J. Colom

ducción de rollos de persianas en madera. La empresa se

Matas; un negocio que había nacido en Barcelon a en 1848

ubicaba entonces en el Camí de Tarragona.

de la mano de José Colom Nadal, empresario que vino de
Mallorca y que se especializó en la importación de maderas

Javier y Josep Colom Matas, nietos del fundador, continua-

tropicales con origen en la antigua Guinea Española.

ron con el negocio, pero ya centrado en la producción de
persianas exclusivamente. La actividad creció y les obligó a

A principios del siglo XX, la familia instaló en Reus una

trasladarse a un nuevo almacén, en el arrabal de Robuster. Y

delegación, que puso en manos de Josep Colom Ferrer,

años más tarde adquirieron un gran nave en la calle Balmes.

MI MAYOR ERROR (V)
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Y llegamos a nuestro protagonista, Xavier Colom (71), la

sa. Ahora, con la perspectiva del tiempo, creo que fue una

cuarta y última generación en la empresa. Colom toma las

buena decisión’. Mientras cristalizaban estas conclusiones

riendas del negocio en 1969 tras el repentino fallecimiento

negativas, la compañía tenía que hacer frente a las deman-

de su padre. Con 21 años se encontraba al frente de una em-

das de mejora que dictaban las nuevas normativas. “Llegó

presa que llegaría a conocerse en su sector por todo el país.

un momento en que había que cambiar toda la empresa

Durante 40 años Xavier Colom viajó constantemente para

y emprender una serie de modificaciones en las instalacio-

vender su producto; su carácter amigable y la constancia le

nes y maquinaria, al tiempo que ya vislumbrábamos la cri-

llevaron a que su marca fuera ampliamente reconocida.

sis”. Colom ya había trasladado la empresa en 2005 a su último emplazamiento, una nave en el polígono Granja Vila.

Entre tanta labor comercial, Colom tuvo tiempo para innovar. Adquirió telares de la industria textil en desuso, be-

En un intento de paliar lo que finalmente sería inevitable,

neficiándose de la crisis del sector. “Transformé los telares

“me asocié con un empresario de Valencia, con el fin de

de ropa, y, en lugar de hilo, les puse trama de madera. Y

exportar. Pero llegamos tarde. Al final vendí la empresa a

así pudimos crear unas persianas originales y con varia-

mi socio en el año 2010. Y él continuó la producción desde

dos diseños”. La empresa daba empleo a una veintena de

Almussafes”.

personas, la mayoría mujeres. "Todo fue bien, hasta la entrada de la producción china… Además, en aquella época,
década de los ochenta, vino la avalancha del plástico, y las
persianas pasaron a hacerse de este material".
Persianas de diseño
La elaboración de lo que en el sector se denomina tejido
de madera (largos rollos de persiana) tenía en la fábrica
de Colom una especialidad de renombre: había diseñado
una serie de estampaciones para las persianas que servían
como decoración interior. “Tuve que dedicarme prácticamente a la decoración”, sonríe Colom. “Nos concentramos
en producir un catálogo de diseños muy decorativos”. De
este tipo de persianas, Colom creó inicialmente muy pocos diseños que tenían una excelente salida comercial. “El
problema fue cuando hice caso a varios clientes para con-

"Al final vendí la empresa a mi socio en el año 2010"

tentarles y me puse a crear nuevas referencias hasta llegar
a unas cuarenta. Esto era demasiado y los pedidos que-

Pero, en compensación, recuerda con cierta nostalgia al-

daban excesivamente fragmentados. Ahí, por contentar a

gunos de los mejores momentos de su empresa. Como,

unos cuantos, me equivoqué”.

por ejemplo, cuando tuvo que batallar con el Ayuntamiento de Barcelona por la marca Colom. “Registré la marca

Colom recuerda que, con anterioridad a la invasión del

e inmediatamente se opuso el consistorio, alegando que

plástico, “llegamos a dominar el sector en España, pero

era un nombre patrimonio de Barcelona. En aquel tiempo

como yo tenía un conocimiento del mercado real, ya que

nosotros utilizábamos la imagen de nuestro primer logo,

viajaba continuamente y hablaba con mis clientes, detecté

que era la foto de la famosa estatua de Colón. Así que eli-

una serie de cambios en la demanda que, junto a la falta de

miné la foto e incorporé un diseño con la estatua de Colón

sucesión en el negocio, me condujeron a cerrar la empre-

dibujada esquemáticamente, y ya pude registrarlo”.

MI MAYOR ERROR (V)

42
NÚMERO 6

A Colom no le duele afirmar que tuvo que cerrar al haber detectado los primeros indicios de la marcha negativa del mercado

A Colom no le duele afirmar que tuvo que cerrar al haber

tor. No obstante, fueron proyectos que acabaron cerrando al

detectado los primeros indicios de la marcha negativa del

cabo de unos años, “por motivos que prefiero no recordar…”

mercado, y al no tener sucesión en esta compañía de tradición familiar. “Era un negocio muy especializado, muy

Colom sigue ostentando algún cargo en asociaciones em-

dependiente de la construcción, en el que además sufri-

presariales, que le permiten exprimir su larga experiencia

mos, como he comentado, la llegada del plástico”.

como empresario en beneficio de otros. Y mira hoy su pasado empresarial “con cierta nostalgia, sí, pero con la idea

Sin embargo, ahora ya jubilado, Colom no se lamenta de la

de haber trabajado lo mejor posible”. ■

decisión tomada. “No me puedo quejar, porque quizá tomé
la mejor solución posible, o la única”. Sin embargo, Colom
reconoce errores en su trayectoria empresarial, como ya ha
comentado. “El más importante quizá fue el no haber comenzado a exportar antes, porque estoy seguro que el negocio hubiera crecido de forma significativa. Lo hice tarde
y con una alcance muy pequeño”.
A pesar del cierre de la compañía, este empresario no perdió
su inquietud empresarial. Así, en el año 2011 creó FilmSolar,
sociedad especializada en la distribución de módulos y sistemas fotovoltaicos. Y también, ColomSolar, en el mismo sec-
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Gran actividad en asociaciones empresariales
Colom ha pertenecido a un buen número de asociaciones empresariales. Y poca gente sabe que estuvo a punto
de ser presidente de la Cambra de Comerç de Reus, cuando la lideraba Francesc Cabré.
Algunos empresarios vieron en él gran capacidad para llegar a acuerdos, pero siempre
bajo un perfil que no escondía las reivindicaciones y sus ganas de incentivar a otros
empresarios para participar en la activad gremial industrial. Singularmente, recuerda
Colom, “Jordi Girona y Eduard Vallveny fueron los que me animaron en ese camino, y en
concreto el de formar parte de la ejecutiva de la Cambra de Cormerç”, de la que llegó a
ser vicepresidente durante 18 años.
Colom fue el creador e impulsor de Pimec Baix Camp; sigue siendo el
presidente de la Federació Provincial de Fusters i Ebanistes i Similars,
gremio de especial relevancia en las comarcas tarraconenses.
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JORDI SALVAT

Freshly Cosmetics,
revolucionar un sector
molt madur
M

iquel Antolín, Mireia Trepat i Joan Miralles són tres
joves enginyers químics de Reus formats a la Univer-

sitat Rovira i Virgili de Tarragona que van cursar la mateixa
promoció, van acabar la carrera d'Enginyeria Química als
23 anys i van començar a treballar en el sector químic. No
obstant això, no van trigar a adonar-se que els seus treballs

Va ser l'últim laboratori que vam visitar a Barcelona el que

no els acabaven d'omplir i que volien muntar una negoci

més capacitat i més compromès es va mostrar amb el

propi. Va començar la recerca i un procés creatiu que els va

projecte”, explica Miquel Antolín. Actualment Freshly Cos-

fer avaluar més de deu idees de negoci fins que van trobar

tmetics compta amb un equip de més de 50 persones en-

i van definir la seva visió: revolucionar el sector de la cos-

tre oficines i centre logístic. Des de la seva fundació el 2015

mètica. Així va néixer Freshly Cosmetics, que comercialitza

han crescut molt ràpid -els dos primers anys van assolir

cosmètics elaborats només a partir de productes naturals

creixements del 400%-. “Estem ampliant la plantilla amb

i sense tòxics.

un equip jove, lliurat i motivat per aconseguir els objectius i reptes que estan per venir per seguir revolucionant
el sector de la cosmètica”, afirma Antolín.

Comercialitza cosmètics elaborats
només a partir de productes naturals
i sense tòxics
Freshly Cosmetics va començar amb cinc productes i
han anat augmentant referències al mercat, aconseguint un total de 32 referències a la venda. Per a aquest
nou any preveu llançar set noves referències ampliant
les línies de capil·lar, facial i corporal. Entre els seus productes hi ha cremes hidratants, sèrums detox i antioxidants, productes capil·lars, cosmètica antiedat o tractaments per a ungles i mans. Escoltant les demandes
Actualment Freshly Costmetics compta amb un equip de més de 50 persones
entre oficines i centre logístic.
ARXIU

dels seus clients, a l'octubre de 2017 van llançar Freshly

“Els primers laboratoris que visitàvem reien de nosaltres,

Kids, la línia 100% natural per a bebès i nens i en 2018

per la nostra edat i pel desconeixement total del sector.

llancem la marca Identy Beauty, maquillatge natural

Però érem com una esponja i en cada visita milloràvem.

amb els mateixos valors de Freshly Cosmetics: saluda-
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ble, toxic-f ree,vegan i cruelty-f ree. Els emprenedors
que han creat ll’empresa són els responsables de la recerca dels ingredients i de l’I+D, mentre que la producció dels productes la subcontracten.
A principis de 2017 Freshly Cosmetics va donar el salt al
mercat europeu, on ja compta amb presència a Portugal, Itàlia i Regne Unit, entre altres països. Aquest 2019
reforçaran l'estratègia internacional i volen ampliar els
mercats objectiu i realitzar un primer tempteig a França. Dins dels projectes d'aquest any es troba l'obertura
de la tenda física a Barcelona que tindrà lloc a la tardor,
el salt de l'on-line a peu de carrer. En 2019 l'empresa es

SMETICS

FRESHLY CO

NSTITUCIÓ:

ANY DE CO

2015

SECTOR:

Cosmètica

S:

BALLADOR

E TRE
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FACTURACIÓ

2018:

uros

4 milions d'e

proposa arribar als 12 milions d'euros, triplicant l'objectiu de facturació de 2018. ■
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CRISTINA VALLS

La crisi i la irrupció
de les tecnologies

'E

ls plans d'ocupació i el mercat laboral tenen plans diferents". Aixó va explicar el director executiu d'Estratègies

d'Ocupació de Barcelona Activa, Francisco Ramos, a l'aulari
Mas Carandell de Reus. De fet, l'objectiu de la intervenció es
va centrar en la presentació del 'Llibre blanc del futur del(s)
treball(s). Reflexions per a una nova política econòmica local',
del qual en va desglossar les reflexions més importants.
FRANCISCO RAMOS, a l'aulari Mas Carandell de Reus

ARXIU

Aquest volum, també disponible en format virtual, és el

Ramos distingeix entre treball i ocupació. "Treball és tot allò

fruit de tot un procés d’anàlisi, amb visió global i interdis-

que es du a terme per satisfer unes necessitats determina-

ciplinari que compta amb les postures de personalitats del

des, siguin remunerades o no. D'altra banda, l'ocupació vol

món acadèmic i científic. A més, també s'inclouen conclu-

dir treball remunerat, una pràctica que esdevé la teva font

sions d’estudis de diverses institucions, anàlisis sindicals i

principal d'ingressos, l'eix estructural de la teva vida"."Calen

entrevistes, tant en l’àmbit local com internacional. "Aquest

polítiques ocupacionals per solucionar-ho tot i retornar a la

llibre va néixer d'una sensació de frustració. Ara ser mileu-

situació que teníem abans, o bé reformular-la, començar de

rista sembla tot un assoliment, quan abans era tot el con-

zero. També ens podem preguntar què podem fer des del

trari. Les coses han canviat i en part ha estat per la crisi eco-

món local", va acotar Ramos. Així doncs, el llibre aproxima

nòmica, però també per la irrupció de les tecnologies que

al lector a diversos punts importants del món laboral, com

han revolucionat el món en totes les seves facetes", va dir

ara l’estat del benestar, les polítiques actives d’ocupació i les

Ramos. El “més important" és veure "quines solucions te-

ocupacions del futur, juntament amb un glossari de termes,

nim per donar resposta" i "com ens adaptem a aquestes".

gràfics i diverses referències bibliogràfiques. ■
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REDACCIÓN

La actividad constructora
en Tarragona sigue en mínimos

M

ás de un centenar de municipios del Estado con más

Si bien es cierto, la cantidad de visados se ha ido repartien-

de 10.000 habitantes ha sufrido una fuerte baja en el

do de forma desigual. En la provincia de Tarragona, la tó-

sector inmobiliario. Y es que, 42 de estos no recibieron ni un

nica es la misma. En el municipio de Salou, por ejemplo,

solo visado para construir viviendas nuevas durante el 2018.

se registraron un total de 712 visados en 2006, cifra que ha

Ya lo corrobora el Ministerio de Fomento, respaldado por un

descendido vertiginosamente a 10 este año pasado. Por su

estudio de comparativas que se remonta a 2006: El merca-

parte, la capital del Baix Camp –por poner otro ejemplo–

do está ‘muerto’. Informa El Confidencial.

dispuso de hasta 1.612 visados en 2006 para poder construir
viviendas y llegó a los 72 en 2018. Si comparamos estos dos

Las cifras estatales son alarmantes. La evolución histórica

municipios con la ciudad de Tarragona, con más de 131.000

de los visados en España conserva un histórico de 221.060

habitantes (2016, INE), también observamos una gran dife-

visados en 1992 y ha evolucionado a unos 100.733 en 2018.

rencia: de 1.184 (2006) visados a 305 (2018). ■
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REDACCIÓ

Vila-seca,
espai de realitats
i oportunitats de futur

El nou Pla Estratègic de l’Activitat Turística de Vila-seca, a estat elaborat pel Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya.

L

ARXIU

a proximitat del mar defineix l'activitat econòmica de

té Vila-seca, equipada, propera a tot arreu, gens cara, amb

Vila-seca i avui, a més de ser un espai d’oportunitats, Vi-

impostos congelats des de fa gairebé 10 anys, sense cap

la-seca és un espai de realitats i un dels nusos que confor-

deute bancari, sense hipoteques, amb importants infraes-

men la xarxa urbana litoral del Camp de Tarragona.

tructures i un model socioeconòmic definit i equilibrat.

Aquestes realitats es concreten en una economia diver-

El nou Pla Estratègic de l’Activitat Turística, el projecte que

sificada amb un ampli sistema logístic i de serveis, una

renovarà el Celler Noucentista i configurarà el nou Parc Cul-

extensa xarxa de comunicacions modernes i preparades

tural del Castell, la implantació de Hard Rock al Centre Turís-

per al futur, una capacitat formativa pròpia i molt àmplia

tic Integrat i la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Tar-

que inclou estudis universitaris i recerca científica, amb

ragona seran els eixos centrals de la Vila-seca present i futur,

un entorn residencial permanent, estacional i turístic que

com una de les principals destinacions de la Costa Daurada.

garanteixen un fort dinamisme econòmic.
Pla Estratègic de l’Activitat Turística de Vila-seca
En els últims anys, s’han incrementat encara més les actu-

El nou Pla Estratègic de l’Activitat Turística de Vila-seca, ela-

acions que reforcen aquest perfil de ciutat agradable que

borat pel Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Cata-
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lunya (PCT), és una ferma aposta del Patronat Municipal de

milions d’euros, generarà 11.500 llocs de treball entre directes

Turisme de Vila-seca per potenciar la destinació i impulsar

i indirectes, farà realitat un hotel icònic de 600 habitacions i,

noves vies de desenvolupament i creixement en el sector.

mitjançant l’aliança amb Value Retail, generarà 10.000 m2 de
nova zona comercial.

L’objectiu del Pla Estratègic és definir les línies estratè¬giques del futur turístic de Vila-seca “La Pineda Platja” i

Serà un projecte molt important basat en l’entreteniment,

entre¬veure les accions que permetran convertir aquesta

hotels, restauració, grans espais per a espectacles, esde-

destinació en el Prestige Corner de la Costa Daurada, man-

veniments musicals i artístics, zona comercial i un casino,

tenint els valors que ja defineixen Vila-seca però també cre-

que esdevindran la continuïtat natural de tot el que ja té

ant-ne de nous, captant al¬tres públics i creant una oferta

Vila-seca a través de PortAventura, els camps de golf, els

turística singular, única i diferenciada a la Costa Daurada.

hotels vinculats, el club de platja...

El turisme a Vila-seca creixerà en tots els àmbits, però so-

La ZAL del Port de Tarragona

bretot, en la qualitat, l’allotjament, el comerç i l’oferta ori-

El Port de Tarragona, amb estreta col·laboració del terme

entada al segment familiar mig i alt.

municipal de Vila-seca, és, i cada vegada serà més, una
infraestructura cabdal pel desenvolupament econòmic

Celler Noucentista i Parc Cultural del Castell

del municipi.

L’Ajuntament de Vila-seca va rebre el passat any 2017 Fons
Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) per a

Vila-seca fa costat al desenvolupament logístic del Port

impulsar el projecte del Celler Noucentista, que es conver-

de Tarragona amb el desenvolupament de la futura Zona

tirà en un equipament cultural, turístic, escènic, museístic i

d’Activitats Logístiques (ZAL) de prop de 100 hectàrees

de gran format que alhora esdevindrà, al costat del Castell

de superfície al mateix municipi. Això situarà Vila-seca

de Vila-seca, els jardins i els espais urbans circumdants, un

davant d’una oportunitat econòmica i laboral de grans

nou pol d’atracció cívica i cultural de Vila-seca, que s’ano-

magnituds, alhora que reforçarà el seu pes en les determi-

menarà el Parc Cultural del Castell.

nacions futures pel que fa a l’estratègia portuària. La ZAL
serà una gran oportunitat de producció de riquesa en tres

Aquest és un projecte estratègic que té diverses missions,

sentits principals: grans inversions econòmiques i llocs de

principalment garantir la supervivència i la posta en valor

treball en la seva execució, un gran valor i més ocupació

d’un edifici de notable valor arquitectònic i monumental

laboral estable en la seva explotació futura, i un millor po-

com és el Celler Noucentista. També es va actuar de la ma-

sicionament del Port de cara al futur enllaç Port-Corredor

teixa manera amb el Castell. La preservació del patrimoni,

del Mediterrani.

va ser la primera missió. Les altres missions són la restauració i incorporació de nous usos a aquests edificis i defi-

El futur de la relació del Port i Vila-seca, a la Pineda, només

nició d’un programa de promoció de Vila-seca a través de

pot ser: per terra, la ZAL i, per mar, instal·lacions nàutiques

la cultura, el turisme, els esdeveniments i la generació d’un

esportives i creuers de luxe.

espai urbà de grans dimensions al servei de la ciutadania.
Tot plegat constituirà el Parc Cultural i Turístic del Celler i el

El Port ha apostat per ser arribada de grans creuers i Vi-

Castell de Vila-seca.

la-seca, com a destinació turística, vol ser-ho no només
a nivell europeu, sinó també mundial. Per aquest motiu,

Hard Rock World al Centre Turístic Integrat (CTI)

el municipi no pot renunciar a aquest segment de dina-

La propera implantació de Hard Rock World al Centre Recre-

mització econòmica i de projecció dels seus recursos, de

atiu i Turístic de Vila-seca / Salou, amb una inversió de 2.000

la seva cultura i del seu patrimoni al món. ■
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GERARD DOMÍNGUEZ
Director de BrokReus

Estalviador
o inversor
F

a uns anys era fàcil poder donar una certa rendibilitat

De la mateixa manera que aquest electricista, ja no n’hi ha

als estalvis, sense assumir cap risc, o al menys cap risc

prou arribant a un acord amb el director del banc, i cobrant

perceptible. Simplement, s’anava a l’oficina bancària on

un preu pels nostres estalvis. Un inversor ha de tenir en con-

tenies els estalvis i arribaves a un acord de bloquejar els

sideració molts més aspectes. Termini de la inversió, risc que

diners a un dipòsit durant un termini més o menys llarg

vol i pot assumir, confiança que li genera aquella inversió,

a canvi d’un tipus d'interès. Normalment, aquest interès

seguiment continuat de la mateixa, efectes fiscals que li

compensava el cost de la vida, també anomenada inflació,

comporta, i d’altres aspectes que probablement encara ni

i i fins i tot et permetia guanyar un diferencial.

s’imagina.

Oh! Què fàcil era! I què lluny ens queda ara mateix aquella

Si aconsegueix planificar bé les seves inversions, quasi se-

època. Avui ens trobem abocats a una situació molt més

gur que obtindrà molt més rendiment. Però aquesta pla-

complicada. Jo la comparo a la situació d’aquell empleat

nificació comporta coneixements, confiança i seguiment.

que han fet fora de la feina i vol continuar treballant d’allò

Per tant, també és molt probable que aquella visita que, de

que feia, però com autònom. Imaginem a un electricista

tant en tant, feia a la seva oficina on parlava avui amb un

que treballava empleat per una empresa i que de cop i vol-

empleat i demà amb un altre ja no li servirà. Aquesta nova

ta s’ha vist al carrer. Si vol continuar guanyant-se la vida, ara

situació ha fet que sorgeixin noves figures, una d’elles és

ja no sols ha de fer muntatges elèctrics; ara ha de buscar

l’Assessor Financer.

els clients, vendre els seus serveis, cobrar-los, declarar-los a
hisenda, controlar els pagaments als seus proveïdors, pagar les quotes dels préstecs, d’autònoms, taxes municipals,
i finalment, que a més, tot això li generi el suficient per pagar el seu sou. És a dir, s’ha de planificar tota la seva feina,

Si aconsegueix planificar bé les seves
inversions, quasi segur que obtindrà
molt més rendiment

preveient les despeses que tindrà i fent uns pressupostos

La nostra feina consisteix en ajudar a aquells que confien

competitius que li permetin guanyar-se la vida.

en nosaltres, a fer aquesta transició de la manera més fàcil,
i ajudar a assolir els objectius vitals (una bona jubilació, una

Normalment això també li comportarà contractar uns ser-

nova llar, etc.), mitjançant l’assoliment dels objectius finan-

veis de gestoria, ja que no pot saber de tot, probablement

cers (complement a la pensió, hipoteca adequada, etc.) i

també haurà d’assegurar-se per si de cas li passa alguna

d’altres que de ben segur ens aniran sorgint.

cosa, o la seva feina ocasiona alguna conseqüència no desitjada. Si ho aconsegueix, probablement es guanyarà la

Ja fa molt temps confiem en professionals liberals perquè

vida molt millor que com empleat, però ni és un canvi fà-

ens aconsellin en lleis, en salut i també en impostos. Ara és

cil, ni tothom està preparat per fer-lo.

el moment de confiar també en algú per les finances. ■
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Tennis Salou H2O,

Fa pocs mesos, el club va canviar la direcció fent una aposta per la proximitat amb els socis i l’adaptació de la seva oferta a la demanda dels usuaris.

A

CEDIDA

Esport, salut i lleure
en un entorn paradisíac

mig camí entre Salou i Tarragona, a escassos dos qui-

L’any 2016, el club va dur a terme una profunda renovació

lòmetres del mar i rodejat de camps de golf i pine-

de les instal·lacions de l’històric Club de Tennis Salou, a la

des, el club Tennis Salou H2O pot presumir de comptar

urbanització Xalets de Salou, per convertir-se en un dels

amb unes instal·lacions esportives de primer nivell en un

centres esportius de referència al territori. Es va modernit-

enclavament paradisíac. 28.000 metres quadrats d'equipa-

zar l'oferta d'esports de raqueta amb sis pistes de pàdel

ments destinats a l'esport, la salut i l'oci que permeten a

d'última generació –disposa de 9 en total–, que es van su-

l’usuari gaudir d’activitats de fitness, natació, zona d'aigües,

mar a les deu de tennis (9 de terra batuda).

pàdel i tennis en un mateix paquet.
A més, va donar un important salt de qualitat incorporant
Fa pocs mesos, el club va canviar la direcció fent una aposta

una piscina climatitzada de 25 metres amb zona d'aigües

per la proximitat amb els socis i l’adaptació de la seva oferta

coberta que complimenta la piscina exterior d’estiu. Tan-

a la demanda dels usuaris. En aquest sentit, el Tennis Salou

mateix, el club compta una moderna sala de fitness equi-

H2O ha incorporat noves modalitats de quotes per a dife-

pada amb aparells d’última generació i material funcional,

rents horaris –a partir dels 29,90 euros al mes– i manté una

a més de tres àmplies sales per a activitats dirigides. Un cop

programació d’activitats dirigides viva incorporant cada ve-

s’acaba l’exercici, el restaurant i la zona de lleure exterior

gada classes més innovadores.

aporten l’ambient perfecte per sociabilitzar. ■
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Lumine Golf refuerza su oferta
gastronómica como previa
al futuro desembarco del
complejo inmobiliario
CRITERIA, la sociedad perteneciente al grupo La Caixa,

En función de la respuesta del mercado, la entidad de-

quiere apostar fuerte por su joya en la Costa Daurada, el

cidirá cómo desarrolla el complejo residencial del que

Lumine Golf & Beach Community. Para ello, ha dado su

no se conocen más detalles aunque todo apunta que

primer paso contratando al chef David Marsal que será

se tratará de casas de alto standing para clientes con

el encargado de diseñar una oferta gastronómica que

un elevado poder adquisitivo. Fuentes del sector reco-

cumpla las expectativas de calidad que pretende Cri-

nocen que la decisión llega tras la constatación que el

teria antes de lanzar su gran proyecto inmobiliario este

mercado inmobiliario se está animando, especialmente

mismo año. En paralelo, pretende que el restaurante

en Madrid y Barcelona pero que la entidad quiere ser

sea, por sí mismo, un punto de atracción del complejo.

prudente porque en los municipios de la costa todavía
hay stock residencial.

Marsal tiene el encargo de dinamizar el restaurante de alta
gama, así como aquellos puntos de restauración que se

Lumine Beach & Golf Community nació de la escisión

distribuyen en los 600.000 metros cuadrados que ocupan

de la antigua PortAventura en dos sociedades inde-

tres campos de golf y el espacio ya urbanizado que ha de

pendientes cuando La Caixa se desvinculó del capital

acoger más de 2.400 viviendas en los próximos años.

del parque temático ubicado entre Vila-seca y Salou en
2012. Vendió su participación a Investindustrial, el gru-

Marsal, de origen tarraconense, ha desarrollado gran

po inversor de la familia de origen italiano Bonomi, pero

parte de su carrera como jefe de cocina para Sergi Arola.

conservó los terrenos circundantes. ■

Y ha trabajado también con Ferran Adrià, los hermanos
Roca y Carme Ruscalleda. Durante los últimos seis años,
ha sido jefe de gastronomía en Endemol, la productora
responsable del fenómeno televisivo Masterchef. Marsal
apunta que “Lumine es un proyecto muy interesante,
me ilusiona, me desafía y eso es lo que me da energía
para afrontar un proyecto este gran proyecto”.
Criteria tiene previsto iniciar este verano la comercialización del complejo inmobiliario, empezando por 150
apartamentos en un solar que posee un área limítrofe
con PortAventura, cerca de la playa, el Beach Club con
varias piscinas.
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DAVID MARSAL, tiene el reto de conseguir que el restaurante sea, por sí mismo,
un punto de atracción del complejo.
ARCHIVO

53
JULIOL 2019

REDACCIÓ

Nova etapa a
La Torre d’en Guiu
Amb gran varietat de tapes, La Torre d’en Guiu, ofereix també esmorzars de forquilla i, la cuina tradicional catalana, a
més dels menjars típics del barri pescador del Serrallo seran un pol d’atracció pel visitant.
Pau Tules assegura que "l’objectiu és atraure al comensal
a gaudir d’uns àpats amb una bona relació qualitat-preu
en un entorn idíl·lic acompanyat de la família". La Torre d’en
Guiu disposa a més d’una zona infantil.
Durant aquest estiu, els visitants podran gaudir de diferents actuacions durant els caps de setmana amb música
en directe, espai chill out i representacions infantils per als
més petits de la casa.
PAU TULES, gerent de La Torre d’en Guiu

ARXIU

El restaurant obre tots els dies de la setmana fins al 30 de se-

l restaurant La Torre d’en Guiu -situat al municipi de

tembre. Posteriorment ho farà exclusivament en cap de set-

El Catllar- obre les seves portes amb nova gerencia

mana. L’horari del restaurant serà de 8:30h del matí fins a la

i amb la intenció de situar a aquest establiment, com a

mitjanit, mentre que el cap de setmana s’allargarà fins a la

un dels referents de la zona del Baix Gaià. Sota la direc-

01:00h.

E

ció del grup Xternal Media Service, que encapçala el seu
gerent, el serrallenc Pau Tules, La Torre d’en Guiu ofereix

La Torre d’en Giuiu és un lloc ideal per poder celebrar esde-

una cuina tradicional catalana, amb tocs de cuina de la

veniments de tota mena, ja siguin comunions, aniversaris,

Costa del Sol.

celebracions particulars o sopars d'empresa. ■
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Restaurant Brisa, calidad
en primera línea de mar
C

uando decimos primera línea de mar nos referimos
a un emplazamiento muy bueno delante de la pla-

ya o puerto. Esta circunstancia la cumple a la perfección
este restaurante, Brisa. Pero, además, si nos referimos a
una zona de privilegio y exclusividad, entonces ya pocos
restaurantes pueden encajar en esta definición. Brisa, sigue cumpliendo: a pie de playa y junto al Castell de Tamarit, un paraje como pocos en la Costa Daurada.
Naturalmente, lo que cuenta es la cocina, el comedor y
el servicio. De todos aquellos restaurantes que hemos
conocido en la costa tarraconense, con emplazamientos
similares, del Brisa del Tamarit Beach Resort no puede uno irse decepcionado, al contrario, constituye una
auténtica sorpresa. Los responsables del complejo han
realizado una apuesta decidida. Empezando por la completa remodelación realizada el pasado año, en colaboración con la agencia de interiorismo Francisco Segarra

JOAN SERRA, chef; y ANDRIUS GENYS, gerente

CEDIDA

de Castellón. Un ambiente muy cuidado, que respira espacio y comodidad y con el escaparate de unas excep-

La dirección está realizando un trabajo de difusión para

cionales vistas.

abrir el restaurante a su entorno más próximo, ofertando sus servicios para empresas y celebraciones festivas.

Los restaurantes asociados a complejos hoteleros o cam-

Y con una prolongación de su apertura hasta diciembre,

pings no suelen destacar en exceso por la cocina, porque

mucho más allá del fin de la temporada.

el negocio se ha enfocado en otros servicios. La cocina
del Brisa nos ha llamado la atención en este sentido.

Brisa, una muy grata novedad que va a sorprender.

Joan Serra es el chef que la capitanea, y se nota el gusto

www.tamarit.com ■

por los detalles y poder encontrar sabores trabajados y
en equilibrio, en los que hay mucha elaboración y pasión.
La carta reúne una selección de posibilidades a precios
muy ajustados.
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