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Un any de malsons per
als viticultors del territori

JOSEP GALLOFRÉ
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Els cellers del Camp de
Tarragona es veuen afectats per
a la crisi de la Covid-19 i el Míldiu.
Han patit una disminució
considerable de la collita de
raïm i de les seves vendes

E

l 2020 tampoc ha estat

senta aproximadament el

Bona verema si parlem de

el millor bon any per als

60% del consum de vi al

qualitat, no pas de quan-

viticultors. La verema d’en-

país) i el confinament dels

titat

guany no ha estat bona i en

darrers mesos, han estat al-

“Parlem d’una bona ve-

algunes zones del territori

guns dels molts perjudicis,

rema a escala de qualitat,

han arribat a perdre gairebé

juntament amb l’aturada de

una petita verema pel que

el 50% de la collita. Tot i això,

les exportacions i el preu irri-

fa a rendiment”, exposa el

la qualitat del raïm ha estat

sori del raïm.

president de la DO Tarragona, Vicenç Ferré, i també

excel·lent, un factor estretament relacionat amb les

Molts cellers sobrevivien

copropietari del celler Mas

bones condicions dels vins

gràcies a la comercialit-

Vicenç, a Cabra del Camp.

d’aquesta anyada.

zació dels seus vins en el

La DO Tarragona, amb 32

sector de l’hostaleria i la

cellers associats, treballava

Els pagesos i el sector viti-

gastronomia i amb el tan-

habitualment amb 12 mili-

vinícola del territori s’han

cament

d’aquests

i

les

ons de quilos de raïm, men-

vist sorpresos pel Míldiu,

diverses

restriccions

del

tre que enguany ho farà

una malaltia produïda per

govern han arribat a te-

amb 10, aproximadament,

fongs que ataca les fulles i

nir considerables pèrdues

el que suposa una caiguda

la tija de la vinya i el raïm. A

que han provocat la petició

al voltant del 15%.

aquesta situació cal afegir

de crèdits ICO i ERTOS als

la pandèmia de la Covid-19.

seus treballadors, tot pen-

L’única solució per tal que el

La caiguda de vendes, pro-

sant en com sobreviure el

Míldiu no afectés les vinyes

vocada pel tancament del

2020 i amb la visió posada

era fer-hi un tractament

Canal Horeca

al 2021.

constant, més que l’habitu-

(que repre-

REPORTATGE VI

al. És el cas positiu del Celler Pascona
a Falset, que produeix vi sota la denominació d’origen Montsant. “Només
hem perdut el 5% de la collita”, explica
Toni Ripoll, propietari, viticultor i enòleg del celler, qui detalla que “vivim
d’això i no ens podíem jugar el nostre raïm amb tots els problemes que
ja han sorgit aquest 2020”. Una xifra

VICENÇ FERRÉ

De cada 10 ampolles només se’n
compren 4 de vins catalans. Potser
és que encara no ens estimem prou
el nostre producte.“

que contrasta amb la viscuda per Jaume Sabaté, copropietari junt amb el
seu pare del Celler Sabaté a la Vilella
Baixa: “Hem patit una disminució del
50% respecte a una collita normal”. Tot
i això, detalla que la quantitat de raïm
ha estat similar a la de l’any passat, ja
que també hi va haver “una mancança per l'onada de calor del juliol”.
Òbviament, el fet de fer més tractaments és proporcional a majors despeses. Així ho detalla Elisa Ribé, del Celler
Mas Bella, a Masmolets (Valls): “Hem
fet més de 15 tractaments seguint els
avisos de sanitat general del Departament de Ramaderia, Agricultura i Pes-

Merche Dalmau es troba al capda-

seves vinyes són ecològiques i, en

ca. Això significa que hi ha hagut un

vant del Celler Clos Galena, situat

conseqüència, no han pogut fer els

augment dels costos de producció i, tot

a El Molar i que treballa sota el pa-

tractaments desitjats: “Ens veiem

i això, hem perdut el 20% de la collita”.

raigües de la DOQ Priorat. Totes les

limitats per combatre-ho. Hem tin-
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gut una reducció de producció important”.
Amb més optimisme parla Salustià
Álvarez, president de la DOQ Priorat,
que aglutina 110 cellers. Per a ell, en
indrets com la comarca prioratina
l’objectiu és “la qualitat” i pensa que
les males o bones veremes venen

JAUME SABATÉ

Després del confinament hi
va haver una recuperació del
sector social, la restauració no es
recuperarà ni ara ni al 2021.“

donades per la “quantitat de raïm en
condicions òptimes que portem al
celler”. Tot i això, admet que “si atribuïm una bona o mala collita a la quantitat, podem dir que ha estat dolenta.
El Míldiu ha pres un 35% de la collita”.
Així mateix, Ripoll, Dalmau, Álvarez,
Sabaté, Ribé i Ferré coincideixen amb
la sublim qualitat del raïm d’aquest
2020. En aquest sentit, el president de
la DO Tarragona explica que les vinyes
afectades per Míldiu “han perdut moltíssim”, però les que s’han mantingut
sanes han tingut molta més producció. “Cada agricultor i finca ha estat un
món totalment diferent, davant d’una
plaga a la qual no estem acostumats”.
Els excedents, un problema per al

Ripoll mira més enllà i ja pensa en

rere, “però portem una motxilla im-

2021

el 2021: “Em preocupa la verema del

portant”. “El 2021 s’esperava que fos

Una problemàtica en el sector vitiviníco-

proper any”. A dia d’avui ja té el celler

un gran any però serà molt compli-

la i en els cellers són els excedents d’anys

preparat per la totalitat d’ampolles

cat, ens pot petar tot als morros”, diu.

anteriors. És complicat aconseguir ven-

d’aquesta anyada, però “si no venc el

A més, hauran de fer front als crèdits

dre tota la producció anual i sempre sor-

que tinc no podré portar res més, es-

sol·licitats a causa de la crisi sanitària

geix la preocupació per una acumulació

tarem totalment plens”. Vicenç Ferré

de la Covid-19, els quals van demanar

d’ampolles. Davant d’aquesta situació,

també mostra la seva desil·lusió: “En-

per “poder pagar totes les nostres

Sabaté opina que “enguany l’excedent

guany tot és negatiu, tenim la Co-

despeses”.

de més quedarà equilibrat, tot i que hau-

vid-19, excedents i Míldiu”.
En la mateixa línia s’expressa Vicenç

rem de vendre part del que ens queda
de 2019 i el 2021 l’excedent del 2020”. La-

Tots els viticultors es mostren molt

Ferré, qui mostra “respecte” per al

menta que “si la cosa no va a millor, serà

preocupats per l’any 2021. Des del

pròxim any. Malgrat tot, treu un bri

complicat fer-ho”.

Celler Pascona ja deixen el 2020 en-

d’esperança en un sector “molt tra-
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MERCHE DALMAU

dicional on qui no té, no fa”. A més,
reconeix que el sector vitivinícola és

El producte local és molt

“bastant conservador a escala econòmica i estem molt acostumats a
batallar”. “Hem estat molts anys amb
uns preus molt ajustats, som un sector molt resistent”, diu, i admet que
“òbviament hi ha por”, però que ho
superaran, malgrat que les restriccions dels propers mesos encara els
afectaran directament.

important davant la situació
extraordinària que estem vivint” i
demana que aquesta petició “no
sigui un cas excepcional, sinó que
perduri en el temps.“

“Difícilment hi haurà cap gran beneficiat en el nostre sector”, lamenta Salustià Álvarez, qui explica que
la manca de ventes ha provocat
que el preu del raïm no hagi pujat
“i això tampoc ens ha afectat positivament”. Resumeix que el 2020 ha
estat un any dolent pel sector i que
“tots som una mica més pobres”.
Malgrat tot, posa la nota optimista:
“Potser tot plegat ens farà espavilar
de cara al 2021. Ha estat una gran
experiència, en un any lamentable
en global”.
La problemàtica d’introduir un vi al
mercat
El mercat vitivinícola cada cop està
més saturat i és més complicada la
comercialització d’un vi a causa del

lles només se’n compren 4 de cata-

da, Ribera del Duero i Rioja) ha dis-

gran nombre de marques, els més

lanes i si es revertís aquesta situació

minuït i “la gent comença a consu-

de 14.000 viticultors i els gairebé 300

ja guanyaríem molta quota de mer-

mir més vi català”. A més, Toni Ripoll

cellers que existeixen a Catalunya. “I

cat”. “Potser és que encara no ens

fa una crítica a les empreses comer-

no només estem saturats de vins ca-

estimem prou el nostre producte”,

cialitzadores de vins, que posterior-

talans, sinó de tot el món”, expressa

lamenta.

ment distribueixen en grans superf ícies a uns preus molt baixos: “Això

Toni Ripoll, el qual assumeix que “hi
ha una sobreproducció i pocs con-

Des del celler Pascona han vist un

ens està fent molt de mal a qui re-

sumidors”. L’opinió de Vicenç Ferré

“petit canvi” en el mercat més prò-

alment elabora vi”. De fet, només a

posa l’enfoc en la compra de vins de

xim, el del territori. Aprecien com la

la DO Montsant hi ha 200 marques

fora de Catalunya: “De cada 10 ampo-

venda dels vins de les tres ‘R’ (Rue-

comercialitzadores.
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Merche Dalmau demana a les enti-

TONI RIPOLL

tats i consumidors del territori “que
ens donin suport”. “El producte local

Em preocupa el 2021.

és molt important davant la situació
extraordinària que estem vivint”, ex-

El 2020 ja està passat,

pressa la propietària de Clos Galena,
i demana que aquesta petició “no sigui un cas excepcional, sinó que perduri en el temps”.

però portem una motxilla. El 2021
s’esperava que fos un gran any, però

El canal Horeca, el gran mal de cap

serà molt complicat.“

durant la pandèmia
L’evidència és que gairebé tots els
cellers han patit directament la pandèmia de la Covid-19, en concret,
pel tancament del canal Horeca. La
falta de distribució en locals d’hostaleria i restauració ha provocat una
forta davallada en els seus ingressos
mensuals.
Celler Sabaté destaca pel seu caire
familiar i amb una producció únicament basada en les seves vinyes. Els
primers dos mesos de la pandèmia,
la xifra de peticions des del canal
Horeca, el qual és més del 30% de la
seva facturació, ho diuen tot: “Vam
tenir zero comandes”. Tot i això,
quan els establiments de restauració van poder obrir les portes explica
que “vam treballar una mica més”.
Per Jaume Sabaté, la clau es troba

“no es recuperarà al 100% ni ara, ni

Des de la DO Tarragona la preocu-

en els distribuïdors i les botigues,

al 2021”.

pació va ser constant durant aquells
complicats mesos. “El vi de qualitat

que “venen l’estoc del que disposen
al magatzem i quan no en tenen

En la mateixa situació es troben al

està pensat per moments de celebra-

tornen a comprar, simplement per

celler Pascona, on el canal Horeca

cions i aquestes no han existit. A més,

no tenir excedents”. Sabaté comen-

és un 60% dels seus ingressos. A això

els hotels i restaurants han estat tan-

ta que després del confinament hi

cal afegir que el 40% restant es troba

cats i el turisme era invisible”, lamenta

va haver “una recuperació del sector

en la venda en establiments, i que

Vicenç Ferré, qui pensa que ha estat,

social i del turisme de proximitat”,

durant la pandèmia s’ha reduït a la

i és, una crisi “molt greu” per a la DO i

però que, pel que fa a la restauració,

meitat.

els cellers.
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Clos Galena treballa en canals tradici-

SALUSTIÀ ÁLVAREZ

onals com l’exportació i la distribució
nacional, a més d’haver renovat i ac-

Ara la tasca dels cellers és el

tualitzat recentment la botiga en línia. Després de l’experiència viscuda,
comenta que durant el confinament
“es va notar un augment de venda
al particular”. En referència al canal

treball amb el client pròxim a l’àrea
d’influència de la DOQ Priorat.“

Horeca creu que els constants canvis normatius dels governs fan que
“hagi patit i encara ho estigui fent a
dia d’avui”.
Ribé i el seu celler també s’han vist
molt afectats pel tancament del canal
Horeca, ja que un dels seus principals
mercats és l’àrea metropolitana i “actualment les vendes són mínimes” i
“l’exportació està força aturada”.
Als cellers no els queda altra que viure la nova realitat i intentar obrir noves
vies de mercat o recuperar-ne d’altres.
És la idea, per exemple, del celler Pascona, que buscaran ressorgir “tornant
a sortir al carrer, visitant botigues i
obrint nous clients”. “La nostra estratègia és intentar recuperar el que hem
perdut”, resumeix Ripoll. El Celler Sabaté, seguirà treballant com fins ara,

gen qualificada és que gran part dels

“El turisme del vi mou a la família i a

sense aturar-se, esperant com evolu-

seus cellers són familiars i que cal po-

aquesta li agrada venir a fer alguna

ciona tot plegat per emprar noves es-

sar en valor “el contacte i la proximitat

activitat conjunta, ja que es consi-

tratègies.

amb el consumidor final”. Ara, doncs,

dera un entorn segur”. Des del celler

“la tasca dels cellers és el treball amb

tarragoní intenten fer la gran majo-

Per la seva part, des de la DOQ Prio-

el client pròxim a l’àrea d’influència

ria d’iniciatives a l’aire lliure, en grups

rat resumeixen l’any 2020 com el de

de la DOQ Priorat” que, segons Álva-

reduïts, i “mimar al màxim els nos-

les “incerteses”. “Podríem tenir una

rez, és Saragossa, Madrid, València i

tres clients”.

estratègia a curt termini, però no

Barcelona.
Una resposta conjunta del sector

sabem el que passarà i, per tant, és
complicat fer una previsió”, explica

Pel Celler Mas Bella la clau actual es

Fa unes setmanes, es va anunciar

amb sinceritat Salustià Álvarez. El que

troba en “potenciar l’enoturisme en

la unió de totes les denominacions

es té clar des de la denominació d’ori-

tot l’àmbit català”.

d’origen de Catalunya amb la cam-
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panya conjunta ‘Gaudeix del que és
bo’. L’objectiu és apropar al consumidor que viu a Catalunya al vi català
amb DO -que garanteix tant l’origen
com la qualitat-, així com modernitzar la seva imatge i desvestir-lo de
complexitats.
La DO Tarragona s’ha adherit a la iniciativa sense pensar-ho, com a possi-

ELISA RIBÉ

Les vendes estan baixant i
els costos van en augment, si no
ajudem als petits cellers viurem una
situació molt difícil.“

ble via de recuperació. A més, Vicenç
Ferré explica que posaran l’enfoc en
“l’enoturisme” per fomentar la venda
directa i fidelitzar al client. Tot i això,
opina que és difícil fer segons quin
tipus de propostes, ja que en moltes
ocasions “el vi és molt social i, per
exemple, fer fires és complicat”.
Davant d’aquest panorama desolador, la DO Tarragona ja ha anul·lat
la f ira del vi i, a mitjans d’abril, tampoc va poder organitzar una nova
mostra enfocada als professionals
dedicada al macabeu, el tipus de
raïm que més treballa la denominació d’origen. Per la seva part, el
president de la DOQ Priorat, valora
positivament aquestes unions, però
també parla clar: “Cadascú ha de
treballar en l’especialització de la
seva marca”.
“La unitat del sector és clau, vivim uns
temps molt complicats, a part de la crisi del Covid-19, els preus de venda del

no ajudem als petits cellers com nosal-

ventes. Enguany han fet una aposta

raïm són vergonyosos”, exclama Elisa

tres viurem una situació molt difícil”.

amb el vi de la Casa Navàs. S’aporten
50 cèntims per cada ampolla venuda

Ribé. Afegeix que és “quasi impossible viure del camp” i que la pagesia se

Merche Dalmau demana el “recolza-

al Banc d’Aliments de les comarques

sent “oblidada”. Ribé reclama “suport al

ment” dels clients. Clos Galena segueix

de Tarragona. “Aquestes accions les

nostre sector” perquè “les vendes estan

treballant també en obres socials, mal-

continuarem fent i, sobretot, volem

baixant i els costos van en augment, si

grat la pandèmia i la disminució de

treballar pel territori”, conclou.
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VICENÇ FERRÉ
President de la DO Tarragona

“Som un sector molt tradicional
i estem acostumats a batallar”
Podem parlar d’una mala verema aquest 2020 a causa del

V.F. A efectes sanitaris és una preocupació, tot i que la gent de la

Míldiu?

DOQ Priorat afectada ha estat poca. Les mesures dels cellers han

VICENÇ FERRÉ (DO Tarragona) No, és una bona verema a es-

estat rigoroses. A escala econòmica, en un primer moment hi va

cala de qualitat, una petita verema pel que fa a rendiment. La

haver una aturada molt important, amb un nivell d’afectació de

DO Tarragona entrava 12 milions de quilos durant una verema

gairebé el 100%. Només les empreses que subministren a grans

normal i ara estem sobre els 10 milions. Suposarà una caiguda

superfícies van tenir una circulació oberta. Hi ha un petit dego-

d’un 15%, aproximadament. Les vinyes amb Míldiu han perdut

teig de moviment, però hem vist reduïdes les vendes entre un 60

molt de raïm, però les que no han patit aquest fong han tingut

i un 70%. No arribarem al que seria un any normal.

més producció. Cada agricultor i finca ha estat un món diferent.
SALUSTIÀ ÀLVAREZ (DOQ Priorat) No. Els indrets com el Prio-

Quines estratègies de recuperació plantegeu des de la DO

rat on l’objectiu és la qualitat del raïm, les males o bones vere-

Tarragona i la DOQ Priorat?

mes venen donades per la quantitat en condiciones òptimes

V.F. Primer hem de celebrar que s’hagi reobert el turisme i els

que entrem al celler. Si atribuïm una bona o mala collita a la

establiments d’hostaleria. Des de la DO Tarragona hem fet di-

quantitat, òbviament que ha estat dolenta. El Míldiu ha pres un

verses propostes. Fa unes setmanes, es va anunciar la unió de

35% aproximadament de la collita.

totes les denominacions d’origen de Catalunya amb la campanya conjunta ‘Gaudeix del que és bo’, per fomentar el consum

Tot i això, parlem de raïm de qualitat.

de proximitat, perquè potser encara no ens estimem prou el

V.F. El raïm és d’una qualitat molt bona. Al juliol i l’agost ha plo-

nostre producte.

gut molt poc i ha fet que la qualitat sigui excel·lent, amb un

S.A. L’any 2020 és el de les incerteses. Tot neix d’una pandèmia

estat sanitari excel·lent.

sanitària i d’unes decisions preses pel govern. Podríem tenir

S.A. La qualitat del raïm és alta. Hem seleccionat el raïm i la

una estratègia amb visió a curt termini, però no sabem el que

sequera del final d’estiu ha fet que tingui la concentració ne-

passarà. És contraproduent. El que tenim clar des de la DOQ

cessària per ser excel·lent.

Priorat és que la gran majoria dels nostres cellers són familiars
i s’ha de posar en valor el contacte i la proximitat amb el con-

Com ha afectat a la DO Tarragona i a la DOQ Priorat la pandè-

sumidor final.

mia de la Covid-19?
V.F. Ha afectat d’una forma molt forta i directa. El vi de qualitat

Fa falta una resposta unitària del sector?

està pensat per moments de celebracions i aquestes no han

V.F. Cal, sobretot pel consum de vi català. S’ha notat un incre-

existit. A més, els hotels i restaurants han estats tancats. L´únic

ment, però no suficient.

obert han estat els supermercats, però nosaltres no treballem en

S.A. Tot el que es faci en positiu no és dolent. Qualsevol acte

aquest sector. Tant el turisme com la restauració han estat atu-

conjunt que es realitzi és bo per arribar al consumidor final

rats i podem considerar-ho una greu crisi per a la DO i els cellers.

i explicar que a Catalunya es fan vins excel·lents. És evident,
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SALUSTIÀ ALVAREZ
President de la DOQ Priorat

“Hem vist reduïdes les ventes
entre un 60 i un 70%”
però, que cadascú ha de treballar en l’especialització de la

polós amb la credibilitat del treu treball i ser capaç d’arribar al

seva marca. Cal donar a conèixer que tenim grans vins i els

consumidor i que aquest se senti satisfet.

territoris en els quals es basen.
Fa respecte el 2021?
Quina és la tendència dels vins de la DO Tarragona i a la

V.F. En fa, sí, però estem en un sector molt tradicional, que qui

DOQ Priorat.

no té, no fa. És bastant conservador econòmicament parlant i

V.F. Vins més suaus, amb menys grau alcohòlic. Tenim un con-

estem acostumats a batallar. Hem estat molts anys amb preus

sumidor jove. Molts cops associem el vi al classisme i volem tren-

molt justos. És un sector resistent. Sí que existeix la por, és clar,

car amb aquesta idea, tant amb el disseny com amb el contin-

però ho superarem. També farem una aposta per la venda en

gut. El nostre líder és el vi blanc, amb el macabeu com a insígnia.

línia de vi, que està creixent, lentament. L’exportació també

S.A. La tendència no la marca la DOQ sinó la operativitat dels

s’està incrementant tímidament, però és un canal secundari.

cellers. Nosaltres només posem en evidència i valor el que fan.

El nostre objectiu és vendre vi de la DO Tarragona al territori.

El Priorat és un territori complex de treballar i hem de fer pro-

S.A. Sí. Al nostre sector no hi haurà cap gran beneficiat. Estem

ductes amb un alt valor de qualitat. Sinó és així, no té futur.

en una situació econòmica complexa i ningú guanya diners, ac-

Cal dir al consumidor final que la gran majoria de cellers de

tualment. S’ha tallat la via social i el consum ha baixat. La manca

la DOQ busquen l’exclusivitat de les seves produccions per fer

de vendes fa que el preu del raïm no hagi pujat i això tampoc ens

marques amb identitat. Hem passat en 5 anys de 250 a 500

ha beneficiat. El 2020 és un any dolent pel sector. Som tots una

marques.

mica més pobres. Tot i això, hem de mirar en positiu i potser tot
plegat ens farà espavilar.

I la projecció de les denominacions d’origen?
V.F. Ens trobem a 1,5 milions i mig d’ampolles anuals. La idea és

Cal una aposta ferma per l’enoturisme?

arribar a aquesta xifra el 2020 i el 2021. Seria un pas molt gran.

V.F. Sí, la DO Tarragona es troba en una situació privilegiada i tenim

A veure si ho aconseguim amb les crisis que es preveuen… L’ob-

tots els cellers preparats. De fet, hem notat una major afluència del

jectiu és incrementar el nombre de cellers. Això significa més

turisme de proximitat durant la pandèmia. L’enoturisme és una

persones al carrer, nous vins i més campanya per a la DO.

oportunitat, perquè ara es preua l’aire lliure. Hi apostem molt.

S.A. La nostra projecció és internacional. Els vins de qualitat es

S.A. És evident. Darrer d’una campanya de comunicació del

valoren arreu del món. Trobem un recolzament molt més fort

vi n’hi ha d’haver una altra que porti als orígens. Catalunya és

per part dels països que busquen la singularitat que no pas

prou plural per tal que cada territori tingui les seves particula-

els que treballen per volums. Tenim països interessants com

ritats fruit d’un treball i una naturalesa. Cadascú posa damunt

Suïssa, Alemanya, Holanda o una part dels Estats Units i el Ca-

de la seva taula les seves virtuts per ser atractiu. Opino, però,

nadà. Per arribar a tenir aquest mercat és imprescindible que

que tenim una gran quantitat de productes i territoris i barre-

siguis rigorós amb la qualitat del producte, altament escru-

jar-ho tot tampoc és del tot bo.
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El Port de Tarragona, en el
últims anys, almenys respecte
als líquids a granel, crec que
està aconseguint captar més
clients, productes diferents i
indirectament més tràfics".
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J.A. DOMÈNECH
ALBA MARINÉ

ANASTASIA MOZGOVOY
Directora de negoci d'Euroenergo

En el nostre sector,
Tarragona és un punt estratègic
que es posicionarà per sobre
d’altres zones"

E

uroenergo és una empresa independent espe-

Des del punt de vista de la infraestructura, les empreses,

cialitzada en logística d'hidrocarburs. Situada al

també amb la col·laboració del Port de Tarragona, han de

Port de Tarragona, la companyia suma aquest any

garantir unes infraestructures que puguin oferir sentit en

dos dècades d'existència sent un referent en l'em-

un mercat global i amb volums cada cop més grans, amb

magatzematge de productes petrolífers i biocarbu-

tarifes més competitives i amb un servei més global.

rants.
Des del punt de vista legislatiu, ens trobem en un mer-

L'empresa, fundada per Igor Mozgovoy, és titular

cat que és ja, per definició, perillós i cada cop se sol·licita i

d'un parc d'emmagatzematge ubicat al Port de Tar-

trasllada del sector públic al privat, complir amb unes me-

ragona, amb una capacitat de 331.000 m3 distribuïts

sures de seguretat, traçabilitat, control i càrregues fiscals,

en 18 dipòsits. És la companyia del seu sector que

que han de ser coherents amb el sector que treballem. Tot

més espai té en la concessió de l'ampliació del moll

això implica un control i unes despeses addicionals que

de la Química del Port de Tarragona.

treballant i competint en un mercat global, si les mesures
que es sol·liciten localment són més restrictives o recapta-

Enguany la seva empresa compleix 20 anys. Pot fer-nos un

tives que en altres zones geogràfiques, és complicat a ve-

balanç d'aquestes dues dècades de presència a Tarragona?

gades fer entendre aquestes disposicions als clients finals

Espanya ha passat de ser un país amb dèficit de productes

ja que en el seu dia a dia se centren en la flexibilitat d’ope-

petrolífers i, per tant, amb una demanda per importació, a

racions, controls i en l'optimització de recursos i costos.

ser un país amb superàvit de derivats petrolífers i, en conseqüència, exportador. Això, en el món de l’emmagatzematge

Des d’un punt de vista ecològic i mediambiental, a part que

té un impacte directe ja que hem de trobar altres vies que

es pren més consciència i objectius a llarg plaç on el residu

no siguin exclusivament l’abastiment del consum local. Cal

i l’impacte mediambiental ha de ser el mínim, ha resultat

captar nous mercats que no són exclusivament locals.

en una inversió en tecnologies que fins fa anys no existien
i a fer ús de recursos, entre els quals es troben els residus,

Passes, per tant, a intentar captar clients externs i entres a

per exemple. Per tant, es creen unes necessitats logístiques

competir no només localment, sinó globalment.

noves. El mercat varia i cal adaptar-se als nous productes o
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maneres de fer. Varia la necessitat de tancatge, ja sigui en

Som de les poques empreses independents, locals i fami-

tamany, en serveis addicionals i cal adaptar-se o modificar

liars de la zona. Apostem per Tarragona des de l’any 1997

la manera de treballar. Per nosaltres poder adaptar-nos,

(l'any de constitució de la societat), i sempre hem pensat

sempre cal una coordinació amb les institucions públiques

en créixer a Tarragona perquè creiem en el seu desenvolu-

i locals per tal de poder ser àgils en oferir aquesta nova ma-

pament, en la zona i compartim la manera de pensar de les

nera de treballar.

institucions locals. A les nostres instal·lacions portem invertits 35 milions d'euros.

La majoria d'empreses en
el seu sector són filials de

Ens han plantejat moltes vegades, diferents

grans grups empresa-

fons d’inversió o empreses globals de logística

rials o bé pertanyen a

vendre parcialment o totalment l'empresa per

fons d'inversió. Euro-

formar part d’una institució més gran i poder

energo

mantin-

captar indirectament un client captiu. Som

gut la seva indepen-

conscients que per competir de manera global,

dència durant tots

té mes sentit tenir més punts d’ubicació. Però

aquests anys.

nosaltres creiem que tenint en compte la ten-

ha

dència de mercat del nostre sector, Tarragona
és un punt estratègic que es posicionarà per sobre d’altres zones i en els anys veniders agafarà
encara més força. A dia d’avui no ens hem
plantejat formar part d’un grup més
gran, ja que és un pensament a curt
termini i on l’intenció final es reestructurar l'empresa, endeutant-la, per tal de buscar una
rendibilitat en una possible
venta.
Llavors es prendran el
seu temps per créixer?
Som conscients que nosaltres som molt conservadors; entrem en projectes que veiem molt
clars, i ens pot portar
més temps perquè
moltes vegades intentem
amb

els

treballar
nostres

propis diners sense finançament extern, sempre
que es pugui, i tenint
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molt clar qui és el client final i quin és el seu model de nego-

no entrar en despeses incoherents, ser àgils en les operaci-

ci. I avui en dia es una manera de treballar que no premia, és

ons i en les respostes a canvis, tenir una gestió personalit-

més, penalitza.

zada i adaptar-te ràpid als canvis que els clients experimenten, perquè tingui sentit el seu model de negoci.

Tenim una manera de treballar molt concreta que som
conscients que perdríem si forméssim part d’un grup més

Barcelona, des de el punt de vista petrolífer, és un mercat

gran i, al cap i a la fi, el que som és una empresa familiar.

que independentment del moment, té demanda d’emmagatzematge degut al consum local. Hi ha més compe-

La seva empresa és una de les tres companyies del sec-

tència a Barcelona degut al nivell d’emmagatzematge de

tor instal·lades en el Port de Tarragona. A més de la pro-

la zona, cosa que no succeeix a Tarragona.

ximitat al clúster químic local, és evident que l'enclavament portuari presenta una sèrie de beneficis per a

El que hem de fer a Tarragona és captar empreses de la

operadors del seu sector.

zona, i que tingui sentit per les seves operacions i el mo-

Tarragona és una zona clau en la qual nosaltres creiem fer-

del de negoci. I aquest model de negoci pot tenir sentit

vorosament. Pensen localment i globalment. Té un teixit

en un any, però el següent any ja no tenir validesa. Per

empresarial molt potent amb empreses referents del sector.

tant, nosaltres cada any hem de fer valdre el Port de Tarragona com a punt estratègic ja sigui en tarifes, en in-

A més a més, comptem amb unes institucions locals que
cada dia treballen per donar sentit a les empreses, fer-les
més conegudes i més connectades.
Tota aquesta feina que hi ha darrere fa que un món que
cada dia és més incert i volàtil, tingui un fil conductor que
permet als operadors posicionar-se a Tarragona.
Fins i tot, alguns operadors solen dir que el de Tarrago-

La primera fase de l'ampliació la tenim
plantejada per al 2021-2022. El projecte
total de l’ampliació contempla una
inversió de 60-70 milions d’euros, que
podrien modificar-se segons els canvis
futurs".

na és el millor port per a aquesta activitat especialitzada. Fins a quin punt és competència Barcelona o els
ports de més al sud?
Barcelona i Tarragona estem molt a prop, però localment
les estratègies son molt diferenciades. Barcelona se centra
en un mercat local de consum i Tarragona seria el pulmó
de producció. I per tant, les estratègies en infraestructura
per part dels dos ports son totalment diferents.
Competència en són tots els ports, depenent del moment
de mercat. Ens trobem en un mercat molt volàtil i la nostra
feina no és només saber treballar bé quan tenim un moment de mercat favorable, sinó quan és advers. Per tant,
hem de ser competitius en moments adversos per tal de
permetre als nostres clients poder treballar amb tarifes que
els permetin tenir una optimització de costos. Això implica
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Ens han plantejat moltes
vegades, diferents fons
d’inversió o empreses
globals de logística,
comprar parcialment o
totalment l'empresa"

fraestructures, en flexibilitat, entre d'altres. De manera

nòmic. A vegades és difícil ser àgil o garantir solucions imme-

que requerim la col·laboració constant del Port de Tarra-

diates, en el cas que es requereixin, si darrere hi ha una presa

gona ja que cada any estem portant clients que potser

de decisions i una cadena de comandament molt llarga. Però

tenien desconeixement total del Port i hem de fer la fei-

a la vegada, és un mercat molt àgil i que en mesos pot can-

na ben feta perquè en el moment que hi hagi un model

viar la tendència i seria oportú poder tenir una resposta clara

de negoci que encaixi amb un port amb les nostres ca-

en el sentit d'inversions que es volen dur a terme o permisos

racterístiques o àrea, el de Tarragona sigui el primer amb

requerits per no perdre oportunitats de mercat.

qui vulguin tornar a treballar.
Des d’un punt de vista personal considero que a Tarragona
No es pot competir amb zones que tenen un posiciona-

hi ha gent molt compromesa que fa tot el possible perquè

ment més favorable pels clients, com seria Algeciras o el

sigui el punt més atractiu del Mediterrani. Cosa que en el

port de Bilbao, per rutes naturals o proximitat a altres zo-

últims anys, almenys respecte als líquids a granel, crec que

nes; però el que hem de fer nosaltres és que siguem el pri-

estem aconseguint, captant més clients, productes dife-

mer port amb qui pensin per tornar a portar els seus tràfics.

rents i indirectament més tràfics.

Malgrat les seves bones condicions, al seu parer, què li

Durant els mesos àlgids de la pandèmia, les empreses

faria falta a la infraestructura tarragonina per a millorar

especialitzades en l'emmagatzematge d'hidrocarburs i

la seva competitivitat ?

químics han vist la seva oferta saturada davant la gran

El Port de Tarragona, al cap i a la fi depèn de Puertos del Esta-

demanda. Està ara la situació normalitzada o segueixen

do. La majoria de decisions, per no dir quasi bé totes, han de

les seves instal·lacions al ple de la seva capacitat?

ser consensuades. I el Port, com és lògic, ha de ser rentable i

Han sigut mesos molt complicats, en els quals calia buscar

les operacions han de tenir sentit des d’un punt de vista eco-

solucions als clients i prendre decisions difícils. És veritat que

18

PROTAGONISTA

CAPACITAT
OPERATIVA
Per realitzar l'operativa, Euroenergo disposa de tres
atracadors: dos d'ells amb
una eslora de 250 m i calat
de 15,1 m, per a vaixells de
gran tonatge fins a 140.000
tones, i el tercer atracament
disposa d'una eslora de 200
hi ha hagut molta demanda ja que s’han vist compromeses moltes cadenes

m i calat 11 m per a vaixells

de subministre dels clients. Les instal·lacions estan al ple de la seva capacitat

fins 45.000 tones. Els tres

i preveiem que en els següents mesos la tendència sigui la mateixa. El que

atracadors estan connec-

hi poden haver són puntes de demanda puntuals tenint en compte que el

tats per canonades entre

mercat és incert i molt volàtil. El que sí que ens preocupa és com afectarà

ells i també amb la Termi-

als nostres clients durant els anys veniders. Moltes empreses s’han vist molt

nal

afectades i potser que el dia de demà contempli una rebaixa de la demanda

que permet donar major

i que diferents models de negoci no encaixin degut a incerteses i, per tant,

versatilitat i major capaci-

indirectament una reducció de negoci. Ara per ara, no es dona el cas, però no

tat per a operacions simul-

es descarta.

tànies, inclòs el servei de

d'emmagatzematge,

"berth to berth".
L'ampliació del Moll de la Química ha estat totalment concesionada
per les empreses que ja treballaven en aquest sector en el Port. Euro-

La seva terminal “aporta

energo és la societat que més espai va sol·licitar, 9 de les 18 hectàrees

les últimes tecnologies dis-

de l'ampliació. Quina és la previsió d'inici d'obres de la seva ampliació?

ponibles en el sector amb

Pot donar-nos detalls dels volums d'inversió que suposarà?

l'objectiu d'estar al servei

Vàrem sol·licitar un espai de 9,1 hectàrees que al final ens van atorgar 8,1

dels nostres clients, garan-

hectàrees en el Moll de la Química durant l’any 2016. Després de passar els

tint una prestació persona-

processos de presentació de projecte, viabilitat financera, notificació pu-

litzada i independent, amb

blica, al·legacions corresponents i autorització final de Puertos del Estado,

un compromís de millora

se’ns va concedir l’agost del 2017 la concessió administrativa del Moll de la

contínua de la qualitat, la

Química. És un procés llarg, en el que cal aportar tots els documents corres-

seguretat i el respecte a

ponents i garanties requerides. Es va sol·licitar al setembre del 2017 la llicèn-

l'entorn de les seves activi-

cia d’obres a l’Ajuntament de Tarragona i a l’abril del 2018 se’ns va notificar

tats".
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La nostra intenció sempre ha estat ampliar les
nostres instal·lacions de líquid a granel i donar
servei a les empreses de l’àrea de Tarragona i,
sobretot, posicionar el Port de Tarragona com
un hub en el Mediterrani."

que hi havia una espècie protegida (gavina corsa) que calia

Amb l'ampliació del Moll de la Química, Tarragona pot

que busquéssim solucions mediambientals per garantir

posicionar-se efectivament com a hub de referència al

la seva supervivència i conservació. Portem des de llavors,

Mediterrani en l'emmagatzematge i la distribució de

en converses amb la Generalitat i el Port de Tarragona per

productes químics i petroquímics. Què pot amenaçar

complir amb les mesures mediambientals requerides. Ens

aquest posicionament?

trobem en el procés final, cosa que ens fa molt feliços ja

L'incertesa. En un món que està en canvis constants ja

que hem estat quasi bé 3 anys sense poder duu a terme els

des del punt de vista legislatiu, canvis de consum de

plans d’inversió.

clients finals, jurídics, tecnològics i socials; cal ser àgil
però també sensat. Cal tenir en compte que les nostres

Però ja han concretat un pla que, en principi, pot co-

instal·lacions es defineixen per a ser posades en marxa

mençar l’any vinent?

en un termini de 18-24 mesos, com a mínim. Per tant,

La nostre intenció sempre ha estat ampliar les nostres ins-

cal pensar en una perspectiva a mig/llarg termini i tro-

tal·lacions de líquid a granel i donar servei a les empreses de

bar compromisos solvents i que apostin pel territori. No

l'àrea de Tarragona i, sobretot, posicionar el Port de Tarrago-

té cap sentit apostar per clients que tenen una perspec-

na com un hub en el Mediterrani. Tenim demanda constant

tiva a curt termini. Cal fer les coses amb cap per garantir

que no podem abastar per la limitació de les nostres instal·

una sostenibilitat en el negoci.

lacions i preveiem tres fases de construcció. La primera, a dia
d’avui, es planteja pel 2021-2022, cal actualitzar els plans d’inversió que es van quedar paralitzats i poder iniciar la prime-

PERFIL

ra fase de construcció. Al projecte aportat el 2017 al Port de
Tarragona es contemplava una inversió entre 60-70 milions

Edat: 29 anys.

que es podria veure lleugerament modificada degut a can-

Professió: ADE (Esade).

vis que es poden incorporar en els projectes tenint en comp-

Aficions: Cuinar, viatjar, llegir i escriure.

te nous canvis que es donen en el mercat i les necessitats

Trets principals del seu caràcter: Empàti-

que es plantegen per a cobrir i incorporar en els projectes.

ca, analítica i perseverant.
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Com s’han hagut de reformular
les acadèmies d’idiomes després
de la pandèmia de la Covid-19

L

a pandèmia de la Covid-19 ha suposat un repte per a

la pandèmia a nivell econòmic i organitzatiu? Quina in-

tots els empresaris. Primer el confinament i després

versió han hagut de realitzar per poder adaptar-se a totes

els protocols i mesures de seguretat dictades pels go-

aquestes mesures?

verns han obligat la majoria d’empreses a reformular la
seva manera de treballar. En aquest espai ens hem volgut

Totes les acadèmies consultades van tancar portes durant

fixar en les acadèmies d’idiomes. Quins són els canvis que

el confinament i algunes han estat amb la persiana abai-

han hagut de patir aquests negocis? Com els ha afectat

xada durant tot l’estiu, amb les pèrdues econòmiques que

22

ESCOLA D'IDIOMES

SANTIAGO MÍNGUEZ
Soci fundador de l’Escola Innova

“Quan hi ha una crisi com
la que estem vivint, les empreses
que porten anys apostant per la
qualitat i el bon servei demostren
més resiliència i estem segurs
que en sortirem més reforçats”

això suposa. Cursos d’estiu anul·lats, classes presencials aturades i, en molts casos, importants inversions per adaptar
les instal·lacions als requeriments de distància i ventilació
establerts per les diferents administracions. Aquesta ha
estat la tònica general. Tot i que cadascuna d’elles ho ha
viscut amb les seves particularitats, totes van haver de fer
el mateix plantejament: passar de les classes presencials a
les classes online.
Unes amb més immediatesa que d’altres, totes elles van
haver d’adaptar el seu model d’aprenentatge a diferents
plataformes que permeten l’ensenyament a distància.
Quan va començar el confinament a meitats de març,
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l’Escola Innova de Salou va oferir la continuïtat del curs
mitjançant la plataforma Moodle que ja tenia el centre.
“No volíem perdre el contacte amb els nostres alumnes
i vam continuar donant el servei sense cap cost durant el
tercer trimestre” explica Santiago Mínguez, soci fundador
del centre. Abans de la pandèmia, aquesta escola tenia
1.400 alumnes, una xifra que esperen que disminueixi en
un 25% per a aquest curs a causa, sobretot, de la baixada
d’activitats extraescolars.
Innova ofereix cursos d’idiomes, preparació d’exàmens oficials, tallers monogràfics, classes de conversa, cursos per a
empreses, summer camps i activitats extraescolars per a
diverses escoles, no només a Tarragona, sinó també a Barcelona. Per a aquest últim servei, “vam potenciar el Moodle

GABRIEL BALAÑA-PROSSER
Director de Mills Tarragona

“Les autoritats han de controlar
la gent que dóna classes
sense estar donada d’alta i sense
pagar cap assegurança.
Els típics professors de repàs
fan molt de mal a les acadèmies”

per continuar treballant i vam incorporar la plataforma per
a videoconferències Zoom”, apunta Mínguez. Un altre repte
que van haver de superar va ser el d’adaptar els materials
per als alumnes: “Abans de la pandèmia ho fèiem tot en pa-

Totes les acadèmies consultades van tancar portes durant el confinament.
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per i ara fem un mix entre les dues coses: paper i digital. Feia
dos anys que estàvem incorporant la part digital i aquesta situació sanitària ha accelerat el procés”, afegeix. Actualment,
l’Escola Innova ofereix tant classes presencials com online:
“Hem creat un sistema híbrid. Tenim alumnes que venen a
l’acadèmia i d’altres que es queden a casa i es connecten a la
mateixa sessió a través de videoconferència”.
Persianes baixades durant més de cinc mesos
Per la seva banda, l’acadèmia Mills de Tarragona va tancar
portes a meitats de març i no les va tornar a obrir fins a finals d’agost. Amb una oferta similar a la de l’Escola Innova,
Mills no fa activitats extraescolars, però té un servei de traduccions i revisions de textos, a més de viatges d’immersió

JOE HAYES

lingüística. El seu director, Gabriel Balaña-Prosser, explica

Director i propietari de British School Tarragona

que quan van començar amb les classes a distància, “vam
tenir una disminució important d’alumnes adults a causa del confinament, però les dels nens van continuar”. Pel
que fa als cursos especialitzats per a empreses, les classes
es van aturar a meitats de març i no es van reprendre fins
a meitats d’abril: “Hi havia molta incertesa perquè els em-

“La pandèmia ha
tingut poca incidència
en el nostre cas,
només la
inconveniència
de fer les classes online”

presaris no sabien què passaria amb els seus treballadors,
si s’haurien d’acollir a un ERTO o si continuarien treballant.
Per això vam tenir aquest mes d’impàs. A partir de l’abril,
però, vam arrencar tots els cursos online”, apunta BalañaProsser.
Inicialment, aquesta escola va fer servir les eines més
conegudes: Skype i productes de Google, com Hangout
i Meet. “Més endavant, però, van començar a investigar
el Zoom, perquè moltes empreses el feien servir, i el
Microsoft Team, una eina més elaborada”. Aquesta última plataforma va requerir 3 o 4 dies de formació per
als docents, però “ens ha servit per poder continuar fent
classes online a les empreses i evitar-ne de presencials
amb grups de 18 persones, com havíem tingut en alguna ocasió”.
Per a Gabriel Balaña-Prosser, la resposta dels clients ha estat molt positiva: “Ha estat tot un repte perquè hem hagut
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Les acadèmies diuen estar preparades per si hi ha un altre confinament.

d’aprendre a treballar d’una altra manera, però estem molt

d’una plataforma amb gran varietat de recursos específics

satisfets”. Actualment, Mills compta també amb un siste-

per a l’ensenyament d’idiomes. “Els alumnes van quedar molt

ma híbrid, classes presencials per als que ho vulguin i on-

contents per la rapidesa amb què vam fer el canvi i també per

line per als que prefereixin fer-ho des de casa. “En el cas dels

la plataforma que vam fer servir”. En aquest cas, però, aquesta

cursos d’idiomes —apunta el director de l’escola—, estem

plataforma també va requerir uns dies de formació per als

fent la majoria de classes presencials, tant per a adults com

docents.

per a nens, perquè així ens ho han demanat”. Actualment,
l’escola compta amb 120 alumnes infantils, 150 d’adults i

Aquestes classes infantils i juvenils es van mantenir online

una desena d’empreses, una xifra molt similar a la del curs

fins a finals de curs i pràcticament no es van veure afecta-

passat. “Ha baixat una mica l’alumnat infantil i adult, però

des. No obstant això, In Use, que ofereix el seu servei a im-

molt poc. Com a contrapartida, però, estan augmentant

portants empreses de la zona, va veure com aquesta bran-

molt les classes a empreses i totes elles ho fan de manera

ca de negoci sí que quedava molt tocada. La cancel·lació

telemàtica”, apunta Balaña-Prosser.

de les classes per a empreses va durar des del 14 de març
fins a començaments de setembre. Algunes han recuperat

L’acadèmia In Use de Tarragona va fer una transició ràpida

les classes però d’altres continuen sense poder recuperar el

i va començar amb les classes online una setmana després

servei per les mancances que presenten. “La pandèmia ha

que comencés el confinament. Aquest centre va optar per

afectat molt aquesta branca del negoci perquè molts dels

una plataforma de pagament, Learn Cube, específica per fer

nostres clients són del sector turístic, un sector que ha que-

classes. La seva directora, Sira Ortega, explica que es tracta

dat greument afectat per la pandèmia”, explica Sira Ortega.
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SIRA ORTEGA
Directora d’In use Tarragona

Un altre dels inconvenients va ser el d'haver d'ajustar la plantilla.

“Calen mesures d’ajut per a les empreses perquè unes van

“La branca del negoci destinada a
les empreses ha quedat molt tocada
perquè molts dels nostres clients
són del sector turístic, un sector que
ha quedat greument afectat. Per
això crec que calen mesures per
a les empreses perquè unes van
arrossegant a les altres i la situació
pot ser molt crítica”

arrossegant les altres i la situació pot ser molt crítica”, afegeix. De fet, i tenint en compte que algun dels clients d’In
Use del sector turístic sumava més de 100 alumnes, l’acadèmia ha vist baixar els seus clients en un 40%.
Actualment, In Use ofereix classes presencials i online, a
més de l’oferta d’un curs d’anglès digital, amb contingut
digital, “que no té res a veure amb l’adaptació del presencial a l’online”, explica Ortega. “En aquest cas estem parlant
d’un curs molt eficaç que pots fer al teu ritme. Els adults
tenen por de fer aquests cursos però, quan els fan, se sorprenen dels resultats”, afegeix.
Poca afectació a la British School de Tarragona
L’acadèmia menys afectada per la pandèmia d’entre totes
les consultades és la British School de Tarragona, oberta
des de 1973. Amb una oferta que comprèn classes d’an-
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en uns moments molt
complicats”.
A partir de la Fase 2, l’escola va tornar a les classes

presencials,

deixar

d’oferir

sense
classes

a distància. La majoria
d’adults van preferir la
primera opció, però el
70% dels nens va continuar online. “Molts no
estaven ni a Tarragona, havien marxat a les
segones

residències”,

apunta Hayes. On sí van
notar

una

disminució

important de l’alumnat
va ser en els cursos in-

Moltes acadèmies han hagut de posar en marxa els ERTO.

tensius

de

preparació

glès per a nens, joves i adults, preparació per a exàmens

per a exàmens oficials que ofereixen a l’estiu, amb una

oficials i cursos intensius d’estiu, aquesta escola compta

baixada del 50%. A partir de l’1 de setembre, però, se-

amb 150 alumnes, els mateixos que el curs passat. Quan es

gons apunta el director, “tot va canviar i vam tornar a la

va decretar el confinament, van anul·lar les classes només

normalitat”. El propietari de la British School considera

un dia. “Ens vam reunir tots els professors i, al dia següent,

que “la Covid-19 ha tingut poca incidència en el nostre

vam començar les classes online”, explica Joe Hayes, pro-

negoci, només la inconveniència d’haver de fer les clas-

pietari i director del centre. Inicialment, van escollir Han-

ses online”.

gout com a plataforma per connectar-se, però aquest estiu han fet formació de Zoom i ara utilitzen aquesta eina.

Un altre dels inconvenients que van haver d’af rontar

La situació per a Hayes no va ser fàcil. Una setmana abans

les acadèmies consultades va ser el d’haver d’ajustar

del confinament, va néixer el seu fill a Barcelona i va ha-

la plantilla de treballadors. Fora de la British School,

ver de quedar-se ingressat a l’hospital tres setmanes per

que ha continuat durant tot el procés amb els ma-

un problema de salut. “Vaig haver de fer les classes des

teixos treballadors (5), la resta d’escoles consultades

de l’hotel durant un temps, però vam aconseguir salvar la

van haver d’acollir-se a ERTOs. En el cas d’Innova, va

situació amb èxit”, apunta. El director de la British School

baixar de 40 a 30 persones la plantilla i es va acollir

destaca el paper que van tenir els professors “per a què tot

a un ERTO, explica Santiago Mínguez. Tot i que en-

anés bé mentre jo estava a Barcelona. Cap d’ells és massa

guany esperaven créixer en nombre de treballadors

“tecnològic”, però van donar el 100% per aconseguir que

per l’alta demanda i la rebuda de nous projectes, la

tot funcionés: ens ajudàvem els uns als altres, ens envià-

paralització d’algun d’ells farà que aquest creixement

vem tutorials i ens vam donar molt de suport moral mutu

no sigui possible.
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Gabriel Balaña-Prosser, de
Mills, també va haver de fer
un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació,
que va afectar cinc persones. “Només van continuar
treballant els dos que som
autònoms”, comenta. Sortosament, però, actualment
ja estan tots treballant de
nou. En el cas de l’acadèmia
In Use, els 4 docents que es
dedicaven exclusivament a
les activitats extraescolars
van haver-se d’acollir a un
ERTO i dos més van veure
com es reduïa la seva jornada laboral. Actualment,
tots han recuperat la feina,

La majoria és optimista en recuperar els números habituals.

encara que alguns han hagut de canviar les seves tasques.

per complir amb les mesures de seguretat establertes.
També hem convertit espais més petits en aules més

Reformes a les instal·lacions

àmplies per poder garantir la distància de seguretat

La de les plantilles, però, no va ser l’única dificultat amb

entre els alumnes. Tot això ha suposat una important

què es van trobar aquests negocis. Hi havia un altre re-

inversió”, explica Santiago Mínguez. Actualment, la di-

queriment fonamental per continuar treballant: adaptar

recció de l’acadèmia està tramitant dos ajuts que ofe-

les instal·lacions a les noves mesures de seguretat, man-

reix l’Ajuntament de Salou a totes les empreses del mu-

tenint la distància social indicada per les autoritats, a més

nicipi: un per a material sanitari i un altre d’adaptació a

del cost que suposava digitalitzar els seus serveis. L’aca-

l’entorn digital.

dèmia In Use és la que va requerir una major inversió per
adaptar les seves instal·lacions a les noves mesures: “Vam

Una situació completament diferent és la de Mills i la de

tirar parets a terra per fer les aules més grans i poder tre-

la British School, amb unes instal·lacions que ja complei-

ballar amb més seguretat i comoditat. A més, també vam

xen els protocols sanitaris. En el primer cas, les despeses

treure les taules grans que teníem per treballar en equip

d’adaptació a la nova normalitat es van dirigir a comprar

i vam posar cadires de braç individual per evitar l’ús de

pantalles Smart TV per a totes les aules i a contractar

zones comuns”, explica la seva directora.

un servei més ràpid d’Internet, “poca cosa”, segons Balaña-Prosser. Per la seva banda, Hayes, director de la Bri-

A Salou, l’Escola Innova també ha realitzat algunes re-

tish School, apunta que la inversió que va haver de fer va

formes, alguna d’elles ja previstes. “Hem modificat els

ser molt minsa: “Com a molt, ens van gastar 300 euros

accessos a les aules per a què totes tinguessin sortida

per comprar web cams. Vam aprofitar els ordinadors que

directa al pati de l’escola i alhora millorar la ventilació

teníem a la recepció i els vam col·locar a les aules”.
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Unes amb més immediatesa que d’altres, totes elles van haver d’adaptar el seu model d’aprenentatge a diferents plataformes
que permeten l’ensenyament a distància.

Les quatre acadèmies consultades han començat el curs

El mateix passa amb In Use, un negoci que també ha sortit

amb incertesa. Tot i que la majoria és optimista i espera re-

reforçat amb l’adquisició d’una altra escola, la Bill’s English Sc-

cuperar aviat els seus números habituals, són conscients

hool, una acadèmia de Tarragona amb 25 anys d’experiència i

que tot depèn de l’evolució de la pandèmia.

una important cartera de clients. Per a Mills, en canvi, l’oportunitat generada per la pandèmia ha estat una altra. “La situació

Alguns d’ells, però, veuen la Covid-19 com una oportuni-

actual ens ha obert les portes a treballar amb clients de fora

tat. És el cas de Santiago Mínguez, d’Innova: “Quan hi ha

fronteres, com Suïssa o Bèlgica. A més, les darreres setmanes

una crisi com la que estem vivint, les empreses que por-

hem experimentat un augment considerable d’alumnes de

ten anys apostant per la qualitat i el bon servei demostren

japonès i alemany”, comenta el seu director.

més resiliència i estem segurs que en sortirem més reforçats”, explica. “Tenim un nou entorn i unes altres circums-

Amb tots els canvis i adaptacions realitzats a les quatre

tàncies i cal adaptar-s’hi, com hem fet l’equip de l’Escola

escoles, els seus directors consideren que estan prepa-

Innova. Val a dir que hem fet una gran feina i ara ens toca

rats si es produeix un nou confinament. Han digitalitzat

continuar treballant dur com fins ara. La gent valora la

els seus serveis i l’alumnat ja s’ha acostumat a les classes

qualitat i el bon servei més que mai”, conclou. Prova d’això

online. Hi ha una qüestió, però, que preocupa algun dels

és que aquesta és l’única de les escoles consultades que

directors consultats. És el cas de Gabriel Balaña-Prosser,

ha pogut fer un Summer Camp: “El campus va durar 2

de Mills, que considera que les administracions haurien

mesos i vam tenir més de 300 participants que van repetir

de controlar “els típics professors de repàs”, aquells que no

vàries setmanes. Es va desenvolupar amb normalitat se-

estan donats d’alta i no paguen cap tipus d’assegurança

guint tots els protocols i les mesures de seguretat, a més

perquè treballen en negre. “Si no s’està pendent d’aquest

a més, amb activitats ben engrescadores que van gaudir

tema, això pot afectar, i molt, a totes les acadèmies, no no-

tots els participants, i tot plegat sense cap incidència”,

més a les d’idiomes”. Per això fa una crida a les autoritats

apunta amb orgull.

per reclamar major control en aquesta qüestió.
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ESCOLA INNOVA
Via Augusta, 16
Salou
Telf.: 977 083 551
www.escolainnova.com
info@escolainnova.com

BRITISH SCHOOL

Oberta des de 2012

Pl. Ponent, 5, 2a planta
Tarragona
Telf.: 977 211 605
www.bstarragona.com
british@bstarragona.com

MILLS

Oberta des de 1973

Joan Ruiz i Porta, 3B
Tarragona
Telf.: 977 211 525
www.millstgn.com
info@millstarragona.com

IN USE ACADEMY

Oberta des de 2002

Carles Riba, 4
Tarragona
Telf.: 977 290 931
www.inusetgn.com
english@inusetgn.com
Oberta des de 2004
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Mi mayor
error

ALBA MARINÉ

FRANCISCO ROIG
"Tuve posibilidades de
ascender en el staff
principal de La Caixa,
pero no las acepté"

F

rancisco Roig (92) fue uno de los protagonistas de la explosión empresarial
que vivió Reus en la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Conviene aquí una

explicación previa, antes de entrar en el núcleo de esta entrevista.
Roig ejerció entre 1965 y 1988 como delegado de La Caixa en Reus. Esto no
era poca cosa entonces, ya que, durante años, la oficina central de la plaza
Pintor Fortuny, fue la más rentable de la entidad financiera entre las
5.000 de su red comercial. Así de contundente. Desde el despacho
de Roig se gestionaron grandes operaciones empresariales, y fue
uno de los gérmenes de la expansión hotelera de las cadenas
nacidas

en

Reus. “Entre
yo

mismo

y Josep Matas
(delegado del Banco
Bilbao),

éramos

los

amos de la plaza”, dice Roig
sonriendo. Y es que la capital
del Baix Camp protagonizaba
en aquellas décadas una enorme pujanza empresarial, con intereses
en muy diversos sectores y con lideratos en áreas de actividad tan
diversas como la avícola, exportación de aceites, maquinaria agrícola,
manipulado de frutos secos, cafés, informática, alimentación, e
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incluso textil, entre otros sectores. Un empuje empresarial

la familia Cabrera, y de la mano de Josep Espelt, un socio

alimentado por algunas entidades financieras, que tuvieron

de José Cabrera, en 1983 le ofrecieron participar, junto a

gerentes locales con clara visión y autonomía de decisión.

otras cinco personas, en la compra del hotel Conquistador
en Tenerife, -que sería el embrión de la cadena Princess-, y

Ya antes de asentarse en Reus, Roig había trabajado en La

que entonces era una estructura en ruina con un proyecto

Caixa, pero en Barcelona, donde entró en 1951 para trasla-

hotelero. Y así fue como Roig accedió a este sector.

darse en 1953 a Reus. Aquí desarrolló el grueso de su carrera
bancaria, primero como empleado, para ser posteriormen-

En 1992, Princess Hotels se escinde en dos, originando

te delegado de la entidad hasta su jubilación en 1988. Aun-

una segunda sociedad hotelera, propiedad de la fami-

que nacido en Falset, su familia es de La Selva del Camp,

lia Espelt, H10 Hotels. Tres años más tarde, en 1995, la

localidad que, en su dimensión, también aportó una buena

familia Roig entra de pleno en el sector al adquirir el

retahíla de hombres de empresa al ‘boom’ económico del

hotel Salou Park, que cuando se inauguró en 1965 fue

Baix Camp.

el primer cuatro estrellas de Salou, y ahora se convertía
en el primer activo de la que posteriormente sería la ca-

Roig debió ser un muy brillante estudiante. A los 18 años

dena 4R Hotels. Tras el Salou Park, incorpora otros esta-

se sacó el título de maestro, que, por entonces, igual que

blecimientos en funcionamiento en la Costa Daurada:

ahora, requería cursar tres años de estudios. Él lo hizo solo

Meridià Mar, en l’Hospitalet de l’Infant, y los hoteles Re-

en uno. Estando en Barcelona se matriculó en Derecho,

gina Gran Hotel, Playa Park i Playa Margarita, en Salou.

obteniendo el título tras cinco años de carrera. “De lo que

En 1998 compra la urbanización Maykao en Mont-roig,

realmente estoy orgulloso
es de mi título de maestro,
y no tanto de la carrera de
Derecho. Poder sacármelo
en un año fue una gran alegría”, explica.

Creo que he heredado de mi
padre y abuelo la visión de futuro.
Seguramente es mi mayor virtud"

Con 19 años, inició su breve carrera como maestro, trabajando en Alcover, La Selva del Camp, Perafort y Almoster.
Aunque su primer destino fue La Fatarella, donde no llegó
a ejercer. Hay que apuntar que, antes de entrar en La Caixa,
Roig tuvo un negocio de asesoría, Gestoría Roig, que tenía
una cartera de 140 empresas y que vendió antes de trabajar en la entidad bancaria.
Como bancario, Roig vivió una época dorada para el sector.
En Reus había entonces 14 entidades financieras, pero eran
La Caixa y el Bilbao los que más trabajaban. “Nosotros llevábamos el peso de las empresas constructoras, además de
Caixa Tarragona”. Así, Roig tenía contacto con los empresarios locales que hicieron grandes inversiones en la época,
y también en el sector hotelero, que despuntaba entonces
en la Costa Daurada. Roig ejercía en paralelo de asesor de
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En los años ochenta
yo creía firmemente
que el futuro iba a
estar en la industria
turística, cosa que
muchos amigos
míos, no creían"

con la intención inicial de hacer un complejo hotelero,

Xavier, Glòria y Pepi. Mi hija Cristina regenta una farmacia

aunque posteriormente fue vendida. En 2012 adquiere

en Reus”.

el terreno y la estructura del gran solar de la calle Carles Buigas en Salou, para levantar un hotel de cuatro

No sé si será cosa de la edad, como suele decirse, pero Fran-

estrellas. “De este último proyecto, estamos todavía en

cisco Roig acumula una enciclopedia de datos y nombres,

trámites administrativos. Lo adquirimos con visión de

y arma muy bien el hilo de toda una historia empresarial,

futuro, ya que las gestiones burocráticas son dif íciles y

que tiene que ver con Reus, pero también con Salou. “Me

lentas”, se lamenta Roig. “Piense que en Salou, en los

casé en esta localidad. Mi suegro, Josep Rovira, era un em-

últimos 20 años, no se ha construido ni un hotel, salvo

presario de Reus entusiasmado con Salou, como muchos

los de Port Aventura”.

reusenses que ya en los años veinte fijaban su residencia
estival en este municipio”. Tradición que todavía perdura.

Más tarde, en 2014, 4R Hotels se hace con la propiedad
del hotel Ramblas Miramar de Calafell. En 2017 el grupo

Impronta familiar

adquiere el emblemático Gran Europe de Coma-ruga.El

Roig recuerda como su padre, Andreu Roig, le había expli-

último activo adquirido por la cadena este mismo año ha

cado que el abuelo de nuestro protagonista, Francisco Roig,

sido el hotel Casablanca Playa, establecimiento en prime-

ya decía en 1901 que la agricultura no tenía futuro. Se refería

ra línea de playa en Salou, que puede dar juego también

al negocio agrícola de entonces, que era ser propietario de

como hotel urbano. Las cifras del grupo familiar se resu-

tierras sin trabajarlas. “Mi padre me inculcó que tenía que

men en más de 1.500 habitaciones, una plantilla superior a

obtener, como él, el título de maestro; pero no para ejercer

500 personas en plena temporada y una facturación de 20

precisamente esta profesión, sino para poder buscar otros

millones de euros.

horizontes. Yo creo que he heredado de mi padre y abuelo
esta visión de futuro. Seguramente es mi mayor virtud”.

Roig subraya que una de las claves de su empresa es su
carácter familiar. “Yo he creído siempre en la familia, y por

De hecho, no fueron pocos los empresarios del Baix Camp

ello tres de mis cuatro hijos trabajan en 4R Hotels: Francesc

que rechazaron invertir en una industria que consideraban
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casi experimental. Y había muchas oportunidades. “En los
años ochenta yo creía firmemente que el futuro iba a estar
en la industria turística, cosa que muchos amigos míos no
creían”, aunque yo les insistía.
“También es verdad que mi vida profesional podía haber

EL ORIGEN
HOTELERO
DE SALOU
Francisco Roig, delante de la
estructura del hotel Conquistador

tomado otros caminos, en el seno de La Caixa. En los años

Los inicios de la aventura hotelera en Salou solemos

60 me ofrecieron ser abogado titular. Las perspectivas de

atribuirlos a empresarios reusenses, aunque quienes

ascenso en la jerarquía de la entidad eran por entonces

realmente pusieron el primer pie eran de fuera. “Aquí

muy claras. También me propusieron ser delegado gene-

tuvimos unos empresarios foráneos que vinieron a Sa-

ral para Lleida y Andorra, igualmente con grandes expec-

lou a levantar las primeras industrias turísticas. Me refie-

tativas de crecimiento para mi carrera. Renuncié a las dos

ro, por ejemplo, a los hermanos Miquel y Mateu Casals

ofertas, aunque no lo considero un error”. Roig apunta que

y la familia Aragonés de Pineda de Mar, a Enric Teixidó,

no se arrepiente; más aún, “si volviera a nacer, intentaría ha-

que era de Calella. Ellos fueron los auténticos pioneros”.

cer lo mismo, aunque ahora el negocio bancario está desaparecido: vive de las comisiones y de la venta de artículos

Enric Teixidó es un caso aparte entre todos ellos, ya

domésticos”.

que en Salou llegó a tener una decena de establecimientos hoteleros: Las Vegas, San Francisco, Los
Ángeles, San Diego, Delfín Park o Cala Font, entre
otros. Teixidó fue uno de los grandes pioneros de la

De lo que
realmente estoy
orgulloso es
de mi título
de maestro,
y no tanto de
la carrera de
Derecho. Poder
sacármelo en
un año fue una
gran alegría"

hostelería turística, también en la Costa Brava, e incluso en Benidorm.
Sin embargo, conviene subrayar que hubo una excepción notable: el hotel Planas, levantado por Joan
Planas en 1959, que a principios del siglo XX, en su
mismo espacio, se ubicaba una fonda perteneciente a la misma familia.
Y no hay que olvidar, como nota al margen, pero
muy importante, el sector del camping, con grandes ejemplos como los Miarnau y los Blasi. En este
punto, Roig me señala que él tuvo dos campings
también: el Cala Garbi, en Salou, y el Ter en l’Estartit.
Hoy, desde aquellos orígenes locales, bajo la propiedad
de las familias Cabrera, Batalla, Farriol, Ferrer, Barberà,
Espelt y Roig, entre otras, campean por la costa española y ya en algunos puntos del mundo, hoteles, además de 4R Hotels, bajo los rótulos Princess, Best Hotels,
Ohotels, Estival Group, Alexandre Hotels y H10 Hotels.
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Repsol i Messer:
dos grans inversions
que aposten pel territori

La caiguda de la demanda provocada per la pandèmia ha significat una pèrdua de gairebé de 2.500 € per a Repsol entre gener i juny.

L

es previsions de la Federación Empresarial de la In-

De fet, el sector assumeix que serà difícil tornar a les previ-

dustria Química Española (FEIQUE) per a aquest any

sions anteriors a la pandèmia, tot i que augura pronòstics

2020 apuntaven a un creixement estimat de la seva xifra de

més optimistes per a 2021.

negocis de l’1,9%. Això suposava una davallada respecte de
l’any anterior provocada, fonamentalment, per la incertesa

Així les coses a nivell estatal, en l’àmbit local no són massa

de les polítiques comercials aranzelàries i el Brexit. L’arriba-

millors. Tot i el creixement de la producció del sector petro-

da de la pandèmia de la Covid-19 i la crisi econòmica que

químic l’any 2019, amb una xifra de 19,5 milions de tones, les

aquesta ha provocat no ha fet més que complicar les coses.

coses no pinten tan bé per a aquest any 2020. La majoria
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d’empreses
Industrial

Complex

del
de

Tarragona

ha hagut de modificar els
seus plans de producció per
adaptar-se als canvis en la
demanda provocats per la
lluita contra la Covid-19. Tot
i així, els comptes d’explotació d’aquestes empreses
s’estan veient afectats i els
nivells de producció de moltes d’elles estan disminuint.
Malgrat

aquesta

situació,

dues empreses destacades
del sector han fet una important aposta pel nostre
territori anunciant inversi-

La majoria d'empreses del Complex Industrial de Tarragona ha hagut els seus plans de producció.

ons que superen els 30 milions d’euros en cada cas. Repsol

l’any respecte al mateix període del passat exercici. La frenada

invertirà 32 milions en la que serà la primera planta de la Pe-

en algunes línies de producte, com les unitats de combusti-

nínsula Ibèrica per a la fabricació de polímers d’alta resistèn-

bles i els químics no combustibles vinculats a l’automoció, la

cia a l’impacte, ubicada al

Repsol invertirà
32 milions en
la que serà la
primera planta
de la Península
Ibèrica per a la
fabricació de
polímers d’alta
resistència a
l’impacte

indústria o la construcció, és la causant d’aquesta situació.

Complex Industrial de Tarragona i que té previst entrar

De fet, aprofitant una operació de manteniment a la unitat

en funcionament el proper

de Mild Hidrocracker de la refineria de Puertollano, Repsol ha

any 2021. Per altra banda,

anunciat per al mes de novembre la paralització de bona part

Messer construirà una nova

de la refineria, en un context de retraïment dels mercats per

planta

la crisi de la pandèmia, que ha propiciat que la factoria tingui

de

fraccionament

d’aire (ASU) a Vila-seca, amb

una gran quantitat de producte emmagatzemat.

una inversió de 35 milions
d’euros i la previsió de te-

Tot i aquestes dificultats i la caiguda de la fabricació d’auto-

nir-la operativa el desembre

mòbils provocada per la pandèmia, Repsol ha anunciat una

del mateix any.

inversió de 32 milions d’euros, destinada a instal·lar un segon
reactor en una de les unitats de producció de propilè de

Repsol aposta pel sector de l’automoció, tot i la davalla-

l’àrea Química del seu Complex Industrial a Tarragona per

da del sector

fabricar polímers d’alta resistència a l’impacte, un producte

La caiguda de la demanda dels preus del cru i del gas provo-

molt especialitzat que prestarà un important valor afegit al

cada per la pandèmia ha significat, per a Repsol, una pèrdua

mercat de l’automoció. La lleugeresa del producte i la seva

de gairebé 2.500 milions d’euros entre gener i juny d’aquest

resistència a l’impacte el converteixen en matèria primera

any. Per si això fos poc, l’energètica espanyola ha avançat a la

per a la fabricació de para-xocs i altres elements dels vehi-

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un des-

cles que requereixen fermesa, aportant major seguretat als

cens del 13,5% en la producció durant el tercer trimestre de

automòbils. Aquests materials també serveixen per a altres
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A Messer, durant la fase de disseny i construcció treballaran 200 persones d'empreses de la zona.

aplicacions, com la fabricació de maletes, equipament es-

Messer construeix una nova planta de fraccionament

portiu o carcasses de grans bateries.

d’aire a Vila-seca
La segona aposta important per al territori és la de Messer,

Aquesta nova gama de polímers té menor densitat que d’al-

que ha anunciat la construcció d’una nova planta de fracci-

tres materials, per la qual cosa contribueix a disminuir el pes

onament d’aire (ASU) a les seves instal·lacions de Vila-seca,

dels vehicles i, en conseqüència, a reduir les seves emissions

al Polígon Químic Sud de Tarragona. Dedicada a la fabri-

i ampliar la seva autonomia. D’aquesta manera, l’energètica

cació de gasos industrials, medicinals, alimentaris i especials, des del principi de l’emergència sanitària, la companyia

Messer ha anunciat que invertirà 35
milions d’euros per a construir una
planta de 4.000 metres quadrats,
que entrarà en funcionament
a finals de l’any que ve

alemanya ha vist multiplicada la demanda d’oxigen medicinal, amb puntes que doblaven el consum normal, fins al
punt d’haver d’ampliar els seus torns de treball de dos a
tres. Els gasos medicinals, però, no són el principal sector
en el volum de vendes habitual de l’empresa. Com la resta
de companyies del sector, la paralització de l’economia productiva ha afectat l’empresa alemanya que, tot i mantenir
les plantes de fraccionament en marxa per al subministra-

espanyola reforça el seu paper com a subministrador clau

ment de gasos a les indústries químiques de Tarragona, ha

per al sector de l’automoció i com a companyia compro-

notat una forta davallada de la demanda d’aquest tipus de

mesa amb el Medi Ambient, en la línia dels seus Objectius

producte. D’igual manera ha succeït amb la demanda de

de Desenvolupament Sostenible, que marquen arribar a

gasos liquats a causa de l’aturada de sectors com l’auto-

zero emissions netes per a l’any 2050.

mobilístic.
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Malgrat la situació, Messer ha anunciat que invertirà 35

gui plenament operativa, la companyia preveu incrementar

milions d’euros per a construir una planta de 4.000 me-

la plantilla en 25 persones altament qualificades per a dur a

tres quadrats, que entrarà en funcionament a finals de

terme els processos de fraccionament de l’aire.

l’any que ve, amb una capacitat de producció diària de
2.400 tones d’oxigen, nitrogen i argó, tres dels gasos més

Part de la producció de la nova ASU, que també es destinarà

demandats pel sector. Aquesta serà la cinquena planta de

al sector sanitari, es liquarà i s’emmagatzemarà en tancs per

producció de gasos de l’aire que la companyia construeix

subministrar els gasos en forma líquida amb camions. Una

al Camp de Tarragona des que va començar la seva activi-

altra forma de subministrament són les ampolles de gas a

tat a Espanya fa mig segle. El director general de Messer

pressió que s’omplen en plantes d’embotellament de gasos

Ibérica, Karl Hauck, ha explicat que “en aquests moments

industrials i medicinals que la companyia té al seu complex.

de pandèmia, la companyia havia de prioritzar les seves

La nova planta serà sostenible i sense emissions, permetrà

inversions a nivell mundial y s’ha decidit per Espanya”.

ampliar la distribució i el subministrament dels diferents ga-

D’aquesta manera, l’empresa alemanya “confirma la seva

sos extrets de l’aire i reforçarà el paper de Messer als polígons

aposta a llarg termini per aquest territori”.

químics de Tarragona. Hauck ha assenyalat que la nova ASU
permetrà ampliar la producció i el negoci, però també mi-

Durant la fase de disseny i construcció, treballaran unes 200

llorar aquelles instal·lacions que tinguin un cicle de vida que

persones d’empreses de la zona i, quan la nova planta ja esti-

estigui arribant al seu final.
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Los tinglados:
de almacenes a salas
de exposiciones

El de Tarragona es uno
de los pocos puertos
españoles que ha
sabido conservar estas
singulares construcciones
y readaptarlas para
nuevos usos

E

l muelle de Costa del Puerto de Tarragona es una de

llegaban y salían por barco desde el enclave tarraconense.

las zonas de paseo más emblemáticas de la ciudad. Sus

Echemos la vista atrás y hagamos un poco de historia.

tinglados son escenario de numerosas exposiciones, actos
culturales y festivos: desde muestras de pintura, escultura

Cuando se creó la Junta de Obras del Puerto de

o fotografía, hasta la celebración de conciertos o fiestas de

Tarragona, en 1869, el enclave estaba formado tan solo

Carnaval, pasando por jornadas académicas y eventos de

por el dique de Levante, donde los barcos atracaban de

todo tipo. Esta, no obstante, no fue la función para la cual

punta. El reto de los gestores portuarios era conseguir

se construyeron a finales del siglo XIX. Su destino era otra

dotar a la ciudad de una infraestructura portuaria

completamente diferente: almacenar las mercancías que

moderna, suficiente y adaptada a las nuevas necesidades
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del comercio y de la navegación. Y esto se consiguió, sin

Los otros dos tinglados no se levantarían hasta 1905, cuando

duda, con la construcción del muelle de Costa. Ideado

los dos primeros resultaron insuficientes para almacenar el

por Joan Smith en 1802 y justificada su construcción

trigo que se importaba. Estos dos últimos fueron obra del

por el ingeniero Amado de Lázaro en su Proyecto

ingeniero Manuel Maese Peña, también director del encla-

General del Puerto de Tarragona (1872), fue proyectado

ve en aquel momento (1902-1909), que propuso abrir sie-

por el ingeniero Saturnino Bellido en 1883 cuando este

te puertas en lugar de las cuatro que tenían los primeros.

ostentaba la dirección de la infraestructura portuaria

Tres años más tarde, el 20 de febrero de 1908, se aprobaba

(1881-1889). Las obras de este muelle empezaron en 1885

este proyecto y las obras se subastaban el 3 de noviembre

y finalizaron en 1888. Cinco años más tarde, el ingeniero

del mismo año. La Sociedad de Construcciones Metálicas

Ramón Gironza Figueras redactaba el proyecto de

Chávarri, Petrement y Cía, de Bilbao, fue la empresa adjudi-

urbanización de dicho muelle, que contemplaba la

cataria, que se comprometió a terminar los trabajos en cua-

construcción de cuatro tinglados, dos cubiertos y dos

tro meses por un presupuesto de 125.367 pesetas. Este pre-

descubiertos.

supuesto inicial se vería incrementado por unas reformas

Los primeros tinglados
Los primeros que se levantaron, el 2 y el 3, consistían en una superficie
con columnas de hierro
fundido o forjado cubierta
por un techo. La función
de estas dos construcciones era la de proteger las
mercancías de los agentes atmosféricos, facilitar
su custodia y evitar que
molestaran al tráfico de
vehículos y personas. No
obstante, una vez construidos, se dieron cuenta
de que no contaban con
los requisitos necesarios
para cumplir su función.

Hasta 1924, los tinglados del muelle de Costa no estaban alienados, tal como muestra la imagen. Archivo del Puerto de
Tarragona- autor desconocido.

La ausencia de paredes creaba dos problemas: las mer-

que se alargaron hasta 1913. En la memoria del proyecto pre-

cancías continuaban necesitando ser cubiertas con lo-

sentado, la empresa argumentó a su favor haber construido

nas impermeables y la vigilancia se tornaba un tanto di-

los almacenes comerciales de los puertos de Vigo, Almería y

fícil, sobre todo cuando se trataba de mercancías como

Cartagena, un argumento que pareció funcionar, dado el re-

cereales, bacalao o sacos de frutos secos. Fue en 1898

sultado de la subasta. La misma memoria especificaba que,

cuando el ingeniero Fausto Elio Vidarte, entonces di-

para los tinglados de Tarragona, “hemos elegido el sistema

rector del Puerto (1893-1902), redactó un proyecto para

de armaduras de hierro del tipo inglés apoya¬das sobre co-

cerrar las estructuras. El presupuesto para las obras era

lumnas de acero dulce las cuales al propio tiempo dejan el

de 44.815,68 pesetas.

encaje necesario a la fábrica de ladrillo”.
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Los cuatro meses prometidos por la empresa construc-

julio de 1916. Pero aquí no se acabaron los trabajos en los

tora se convirtieron finalmente en casi ¡siete años! Y es

tinglados del puerto de Tarragona. Entre los años 1922 y

que los obstáculos fueron múltiples y variados. En agosto

1924, los tinglados 2 y 3, los primeros en construirse, se

de 1911, se le concedió la primera prórroga al contratis-

desmontaron piedra a piedra y se trasladaron para ali-

ta “por la escasez habida
de obreros especiales”. En
diciembre del mismo año,
las huelgas en las zonas
productoras

de

carbón

provocaron una crisis siderúrgica que requirió de
una segunda prórroga, a
la que le siguió una tercera en junio de 1913, solicitada porque el tráfico del
muelle “había impedido la
construcción

simultánea

de los tinglados y la huelga
general ferroviaria y las de
obreros en la región retrasaron el primero de dichos
tinglados”. La cuarta y última prórroga se otorgó por
Real orden el 28 de agosto

Estado lamentable del almacén 2 y el Tinglado 4 después de la Guerra Civil. Archivo del Puerto de Tarragona- autor desconocido.

del mismo año 1913 a causa de la quiebra de la empresa

nearlos con el 1 y el 4 para poder dar cabida a las vías de

Montajes Metálicos. El acta de recepción de la obra tiene

las grúas eléctricas.

fecha de 28 de mayo de 1915 y su liquidación de 29 de
Los efectos de la Guerra Civil
La Guerra Civil española hizo estragos en el Puerto de
Tarragona, como en el resto de la ciudad. El primer ataque aéreo, que dejó efectos desastrosos en la infraestructura, se produjo el 27 de mayo de 1937, pero quizás
uno de los días más duros en el enclave por la intensidad de los ataques fue el 22 de octubre del mismo año,
cuando tres aviones Savoia lanzaron 23 bombas sobre
muelles y diques ocasionando numerosos desperfectos,
entre ellos los tinglados del muelle de Costa. Se calcula que, entre el mes de mayo de 1937 y el 15 de enero
de 1939, Tarragona suf rió 144 ataques aéreos inducidos
por 600 aviones Savoia, Junkers y Heinkel de las fuerzas
Exposición “200 anys de prensa diària a Catalunya” en el Tinglado 1 del muelle de
Costa. Archivo del Puerto de Tarragona- Manel Caro.
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alemana e italiana, que lanzaron más de 2.200 bombas
sobre la población.

Patrimonio industrial

de llevar a cabo los trabajos de rehabilitación, entre
los que se encontraban la
reconstrucción de los tinglados 2, 3 y 4 del muelle
de Costa. Estas obras se
compilaron en el Plan General de Obras Públicas
de 1940 que, en realidad,
era idéntico al de la Generalitat de Catalunya del
año 1935.
Con el paso de los años, la
construcción de nuevas superficies y la expansión de
la infraestructura portuaria

Tinglados y descarga del muelle. Archivo del Puerto de Tarragona.

tarraconense, el muelle de

Al finalizar la guerra, la Junta de Obras del Puerto de

Costa quedó completamente obsoleto para el tráfico comer-

Tarragona proyectó inversiones para reconstruir las in-

cial. Fue entonces cuando se decidió aprovechar esta zona

fraestructuras principales, muy dañadas por los bom-

y sus construcciones para otros usos. En 1982, la Dirección

bardeos. Los ingenieros y directores de la entidad José

General de Puertos y Costas concedió el permiso a las juntas

María Aguirre e Hidalgo de Quintana, José María Torroja

de obras de los puertos para liberar las zonas portuarias que

Miret y Eduardo Serraño Suñer fueron los encargados

habían quedado obsoletas para su uso comercial y destinarlas a mejorar las relaciones
entre el puerto y la ciudad
a través de la realización de
actividades

lúdico-cultura-

les y deportivas. Así, a partir
de 1986, se han realizado en
los tinglados infinidad de
actos: exposiciones, mítines
políticos, fiestas, conciertos,
jornadas…
El de Tarragona es uno de
los pocos puertos estatales
que ha sabido conservar
estas construcciones tan
singulares que forman parVista del muelle de Costa desde la Escalera Real. En la explanada, se observan toneles de vino delante y al lado del Tinglado 1.
En esta imagen los tinglados ya estaban alineados. Archivo del Puerto de Tarragona- Chinchilla.

te del patrimonio portuario
y arquitectónico.
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Maria Soler:
l’afició per fer melmelades
es converteix en negoci

M

aria Soler és una igualadina que
fa catorze anys que viu a Santa

Coloma de Queralt i que ha convertit
la seva afició per les melmelades en
un projecte empresarial consolidat.
Des de fa un any, ha fet un salt important en el seu negoci i compta amb
un nou obrador que ja no està a casa

Maria Soler, davant del seu nou establiment a Santa Coloma de Queralt.

seva, sinó a peu de carrer en el centre
històric de la vil·la de la Conca de Bar-

ductes que preparava. La negativa de

l’emprenedora colomina. Al Viver

berà, una nova ubicació que li permet

l’empresa per la qual treballava a una

d’empreses Concactiva ha tramitat

a més fer tallers i tastos.

reducció de jornada la va impulsar a fer

dos fons LEADER, el darrer per can-

un cop de cap i ja fa nou anys que va do-

viar l’obrador fa poc més d’un any, ja

El click que la va portar a convertir-se

nar-se d’alta del registre sanitari. Naixia

que el primer s’havia quedat petit,

en emprenedora explica que va ser el

Maria Soler L’art de la Conserva.

sobretot per gestionar i emmagatzemar palets d’ampolles i pots. Però

naixement dels seus fills i les dificultats que va trobar per conciliar la seva

Soler recorda que els inicis van ser

també el nou obrador està obert al

feina de delineant amb la vida familiar.

complicats i en alguns moments va

públic i, a més de vendre, pot realit-

Havia adaptat un altell de casa seva, si-

tenir ganes de plegar. “Has de dei-

zar tallers i tastos, que donen a conèi-

tuada al nucli de Guialmons (Santa Co-

xar passar temps, que et coneguin, i

xer els seus productes a nous clients.

loma de Queralt) per convertir-lo en un

és important tenir la paciència d’es-

Aquest nou establiment està al bell

obrador de melmelades. Va veure que

perar que el client et visiti un segon

mig de Santa Coloma de Queralt, a

la gent li començava a comprar els pro-

cop i després vindrà el tercer”, afirma

la plaça Major.
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“Amb l’inquietud incansable de bus-

hores cada dia”, comenta. Però els seus

car sempre l’exquisidesa en cada pot

productes es poden trobar també en

de conserva com a principal objectiu,

botigues de proximitat i de productes

vaig voler imprimir en tots els produc-

gourmet, ja sigui de la comarca, com

tes que elaboro el meu propi segell

també Barcelona o altres punts de

que havia de transmetre inequívo-

Catalunya, com Tàrrega, Girona, Igua-

cament la passió que em desperta el

lada, Sabadell o Mataró i, fins i tot, a la

que faig, i la professionalitat amb la

localitat alemanya de Bremen.

qual m’agrada treballar”, afirma Soler.

MARIA SOLE
CONSERVA

LA

NSTITUCIÓ:

ANY DE CO

2010

SECTOR:

Alimentari

DORS:

E TREBALLA

NÚMERO D

1

Ó AL
FACTURACI

2019:

s
30.000 euro

conservants que no siguin el mateix
A més de melmelades, també pro-

vinagre, el sucre o la llimona. “És així

Treballa sola i només en èpoques pun-

dueix gelees, chutneys i vinagres de

com obtinc un producte saborós, de

tuals de molta feina ha tingut una per-

fruites -maduixes, figa, mango, pera o

qualitat i del tot saludable, un produc-

sona ajudant-la. “El model de negoci

préssec.- Per a tots els productes, Soler

te artesanal, amb ànima pròpia, cuinat

que vull és aquest, amb una botiga de

selecciona la fruita i la verdura, sempre

amb tot el rigor i amb tots els sentits”,

venda directa, que puc compaginar

és de temporada, de productors de

manté. El seu objectiu a curt termini és

amb l’obrador i preparar comandes

proximitat i madurada a l’arbre. A més,

seguir innovant, introduint més gustos

per a clients. Hi intento dedicar vuit

en el procés d’elaboració no afegeix

en la seva gamma de productes.

Visita la nostra pàgina web

www.protegoseguros.com
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Neix Place to plug,
una start-up en el sector
del vehicle elèctric
que afronta dos anys decisius

U

na idea empresarial pot sorgir
d’un problema en la vida quo-

tidiana. És el que li va passar a l’enginyer informàtic tarragoní Josep
Cester quan el 2015 es va comprar
un cotxe elèctric i va trobar-se amb
molts problemes per trobar punts per
recarregar la bateria. “Si la nostra vida
diària està més pensada en l’electricitat que la combustió, perquè és tan
difícil trobar un endoll per carregar
el cotxe? I em va venir la idea de fer
un Airbnb de l’endoll enlloc d’apartaments”, explica. I junt amb Marc Ruiz,
també enginyer informàtic i màster
en seguretat i intel·ligència artificial,
van crear Place to plug, una plataforma amb vocació d’economia col·labo-

L'empresa va ser seleccionada per al Fons d'Emprenedors Repsol.

rativa per posar en contacte conduc-

mera etapa. Al cap d’uns mesos de

completar una ronda de 125.000 eu-

tors de vehicles elèctrics amb punts

funcionament van veure que, a més

ros a través de més de cent petits in-

de recàrrega, que van des de punts

d’endolls privats, havien d’incorporar

versors. També van ser seleccionats

gestionats per operadors a aparca-

punts públics. A partir de 2016 van

per el Fons d’Emprenedors Repsol,

ments de restaurants i hotels o altres

oferir la possibilitat dels operadors que

que els va introduir en el seu progra-

usuaris particulars. Es van instal·lar a

tinguessin punts de recàrrega que els

ma d’incubació.

Tecnoredessa, a Reus.

compartissin. D’aquesta manera, van

La inversió inicial va ser la mateixa de

poder entrar pàrquings, hotels o tam-

Cester explica que, des del primer mo-

bé ajuntaments.

ment, van tenir clar que el seu mercat

moltes start-ups, la de familiars, amics

era mundial, sobretot perquè la situ-

(Family, Friends and Fools), i van en-

El 2017 van participar a través de la

ació del vehicle elèctric a l’Estat espa-

trar a InnoEnergy, una acceleradora

plataforma CowdCube, on poden

nyol està molt enrere respecte a altres

d’empreses amb seu a Barcelona que

presentar la seva idea de negoci i

països i el creixement és molt lent.

els va acompanyar en aquesta pri-

captar petites inversions. Van poder

La plataforma és global i destinada a
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conductors i operadors punts de re-

un a un i només calia una targeta per

càrrega.

accedir-hi”, comenta Cester.

LUG
PLACE TO P
NSTITUCIÓ:

ANY DE CO

2015

SECTOR:

El 2018 l’equip de Place to plug, que ja

Actualment compten amb uns 4.000

era de set persones, van poder viatjar

usuaris, del quals al voltant d’un 80%

a Silicon Valley través d’un programa

són de l’Estat. Pel que fa a punts de

d’acceleració d’empreses, en el qual

recàrrega, el percentatge estatal aug-

van participar anteriorment Dropbox

menta per damunt del 90%. Place to

i PayPal. “Allí vam poder validar que el

plug ha pogut penetrar en mercats

l’empresa i veure si té sentit o no. “Ser

que aplicàvem tenia sentit, amb la in-

com el noruec, holandès i alemany, on

emprenedor ja costa de per si, quan

troducció de la intel·ligència artificial,

l’ús del vehicle elèctric està més estès.

el sector encara no està desenvolu-

que ens permetia la predicció de con-

El nord-americà encara no l’han abor-

pat, com el del vehicle elèctric, has

sum als punts de recàrrega i la seva dis-

dat. A més de la web, l’aplicació es pot

de tenir molta paciència per poder

ponibilitat i la planificació de la compra-

baixar des de l’App Store i Play Store.

veure resultats. Els fruits de la inver-

venda d’energia. I també el blockchain,

Tecnològic

DORS:

E TREBALLA

NÚMERO D

7

sió costen a arribar. La incertesa dura

que facilita la interoperabilitat entre

Cester admet que els dos propers

més”, afirma el fundador de Place to

punts de recàrrega i no cal que es parlin

anys seran definitius per al futur de

plug.
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Port Tarraco invierte 2 M€
en infraestructuras
y prevé crear un Business Center
e Ibiza Magna y Marina Botafoc (Ibiza): “A nivel de marca,
Ocibar nos proporciona unas herramientas que antes no
teníamos”, afirma Colls. Y es que, comercialmente, la marina trabaja conjuntamente con los puertos de Baleares, que
acostumbran a llegar a la plena ocupación en verano. “Eso
nos permite desviar a Tarragona a los grandes barcos que
no disponen de amarre en las Baleares”. Precisamente esta
cuestión fue destacada por el consejero delegado de Ocibar,
Los planes de futuro de Port Tarraco pasan por consolidar el crecimiento que ha
experimentado en los últimos años.

L

Antonio Zaforteza, cuando se adquirió la marina: “Nuestras
líneas de acción serán tres: acercar la economía local a las

a Marina Port Tarraco, propiedad desde el pasado 19 de

oportunidades de negocio que ofrecen los barcos de gran

febrero de la empresa mallorquina Ocibar, que compró

eslora, potenciar la parte de oficinas en Port Tarraco y contri-

su accionariado al fondo Qatarí Diar, está inmersa en dos

buir a la integración del puerto con la ciudad”.

proyectos encaminados a mejorar sus instalaciones y a fomentar la relación empresarial entre las empresas ubica-

2 millones de euros de inversión entre 2020 y 2021

das en su parque de oficinas.

Entre este año y el que viene, la marina tiene prevista una
inversión de 2 millones de euros, que va destinada a la me-

Por un lado, está trabajando en la creación de un Business

jora de la infraestructura eléctrica y de los amarres. El ob-

Center para crear sinergias entre las empresas ubicadas en

jetivo es adaptar el muelle de Levante y el muelle de Costa,

sus instalaciones. “Tenemos 12.000 m de oficinas con em-

echando al agua 57 bloques de 20 toneladas de hormigón

presas de todo tipo y lo que pretendemos es aglutinarlas

y reposicionando 20 más que ya están bajo el agua para

y crear un canal de colaboración entre ellas”, explica el ge-

conseguir mayor espacio. En cuanto al suministro eléctri-

rente de la marina, Marc Colls. Aunque no hay fecha para la

co, se reducirán los puntos de conexión en el muelle de

puesta en marcha de este centro de negocios, “se trata de

Costa y se ampliará la potencia, unos trabajos que se prevé

crear marca y potenciar aún más nuestra parte inmobilia-

terminar a finales del verano de 2021. Por otra parte, esta

ria”, apunta. Desde hace tres años, las oficinas de Port Ta-

inversión también incluye la repavimentación del muelle

rraco están al 100% de ocupación, un porcentaje que baja

peatonal de la marina.En cuanto a los amarres, la marina

hasta el 76% cuando le sumamos los locales comerciales.

cuenta actualmente con 33, después de que en 2018, cuan-

2

do contaba con 64 amarres, se ajustaran los espacios para
Respecto a la nueva propiedad, “la gestión va a ser conti-

poder recibir barcos más grandes.

nuista -comenta el gerente- porque el objetivo es muy
básico. Llevamos creciendo desde 2015 año tras año y la

Los planes de futuro de Port Tarraco pasan por consolidar

intención es mantener y potenciar este crecimiento”. Sin

el crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

embargo, la nueva empresa propietaria ofrece una ven-

“En la parte inmobiliaria, esperamos llegar a la plena ocu-

taja puesto que también explota Port Adriano (Mallorca)

pación en un futuro no muy lejano”, explica el gerente.
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Borges culmina su proceso
para el relevo generacional

E

l consejo de administración de Pont Family Holding, SL,

trayectoria distintas posiciones directivas tanto a nivel naci-

cabecera de una de las empresas más relevantes e inter-

onal como internacional.

nacionalizadas del sector agroalimentario español, pasa a estar integrado por un representante de la cuarta generación

Asimismo, este cambio en la estructura corporativa se ha

de cada una de las cuatro familias accionariales: José Maria

visto reflejado en los acuerdos de la sesión del Consejo de

Pont Viladomiu, Xavier Pont Martín, Ana Pont Soriano y Ra-

Administración de la cotizada Borges Agricultural & In-

mon Pont Pujol tomando el relevo así a la tercera generación.

dustrial Nuts, S.A., en la que David Prats ha sido nombrado nuevo presidente, sucediendo en el cargo a José Pont

La presidencia ejecutiva será asumida por David Prats Pa-

Amenós, según ha informado la Sociedad en el comuni-

lomo, hasta la fecha Consejero Delegado del Grupo, quién

cado de Otra Información Relevante realizado esta misma

ha formado parte de Borges desde 1990 ocupando en su

tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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GERARD DOMÍNGUEZ
Director de BrokReus

Què és millor per a invertir
un fons d'inversió
o un pla de pensions?
Per a la majoria, és molt millor fer-ho amb un Fons d'Inversió

A un FI puc aportar el que vulgui i
quan vulgui, en un PP estic limitat
anualment a un màxim de 8.000€
o el 30% del meus ingressos anuals"

L

es raons són objectives, els assessors financers hem

■

d'intentar ser molt objectius, ja que ens movem en

A un FI puc aportar el que vulgui i quan vulgui, en un
PP estic limitat anualment a un màxim de 8.000€ o el

un dels entorns més subjectius que hi ha, on tothom opi-

30% del meus ingressos anuals.

na i tothom en sap, per tant a l’hora d’assessorar hem
d'introduir l’objectivitat, les raons han de ser clares i objectives.

■

Són molt més FLEXIBLES, les regles d’un FI es poden
canviar molt més fàcilment que les d’un PP, per la regulació legal de cada un d’ells. A més també són molt

Per quins motius és més aconsellable a l'hora d'invertir

més flexibles si volem traspassar les nostres posicions

fer-ho en un Fons d'Inversió (FI) que en un Pla de Pensions

d’un FI a un altre, en 2 o 3 dies es fa el canvi, el mateix

(PP):

en un PP pot trigar 2 o 3 setmanes.
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■

Hi ha molta més GAMMA DE PRODUCTE. Fons d'In-

Aquestes són alguns del motius pel que és preferible es-

versions comercialitzats al nostre país amb ISIN (codi

talviar en FI en lloc de PP.

d’identificació) nacional n’hi ha més de 6.000. En canvi
de Plans de Pensions n’hi menys de la meitat. Però a

Per un % molt petit pot resultar millor estalviar per la ju-

més es poden contractar FI no nacionals, que fa que

bilació en un PP, es pot estudiar, però s’haurien de donar

la gamma sigui gairebé infinita. En canvi no existeix la

les següents característiques:

possibilitat de contractar Plans de Pensions estrangers.
■
■

Que l’aportació que efectuem al PP ens permeti re-

La liquiditat dels Fons d'Inversió tan sols depèn de les re-

duir el suficient la base, com per reduir dràsticament

gles del propi fons. La gran majoria tenen una liquiditat

el tipus marginal que s’aplica a tota la base.

d’un dia per l’altre. En cavi un Pla de Pensions té molt limitada la liquiditat. Hi ha uns casos molt concrets que per-

■

■

L’estalvi que es produeix al IRPF actual es reinverteix

meten rescatar un Pla de Pensions, sempre s’han de jus-

per tal d’obtenir rendibilitat que ens permeti pagar els

tificar i per tant no depenen tan sols de la nostra voluntat.

IRPF post-jubilació.

Aquesta menor liquiditat provoca que la competència

■

Tenim previst que quan ens jubilem la nostra base

d’altres productes sigui molt inferior. És a dir, no podem

caurà tant que els ingressos extres del PP no ens faran

rescatar el nostre PP per invertir en un immoble o en

disparar el tipus impositiu que ens apliquin.

una empresa, per tant els PP tindran menys necessitat
de ser eficaços i eficients, comparats amb els FI.

Hi ha alguna altra casuística que pot afavorir un PP front
d’un FI, però si no es compleixen aquests darrers tres

■

Quan es rescata un FI es tributa per l’increment patri-

punts, millor estalviar per la jubilació amb una bona car-

monial que s’hagi produït. El tipus aplicable es trobarà

tera de Fons d'Inversió.

entre el 19 i el 23% (màxim). Als PP es tributa per tot el
que es rescata i com a rendiment del treball, es a dir in-

En aquest article es parla de termes generals, és un tema

crementa la teva base i per tant el tipus marginal que

el suficientment complex i amb tantes variables que és

s’aplica a tota la base, a Catalunya que es pot moure en-

sempre aconsellable que es consulti cada cas particular

tre el 21,5% i el 48%.

amb els seus assessors financers i fiscals.

Vols professionalitzar les teves xarxes socials?
TÈagradaria que fossin una eina ∆til per fidelitzar els teus clients i ajudar la teva tasca comercial?

ContactaÈns. Et podem ajudar.

Info@comunicacioexterna.com

977 086769
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DAVID GIMÉNEZ
Director Crédito y Caución PROTEGO SEGUROS

La cruda realidad económica
y lo que viene…
¿Cómo protegerse?

El Seguro de Crédito es la
herramienta ideal para ayudar a
las empresas ante una situación
de enorme incertidumbre global
con una exposición de deterioro
crediticio continuado"

E

n marzo, cuando estalló la pandemia, nadie podía pre-

rables ante cambios acelerados. Esta fragilidad estructural

ver sus consecuencias. No olvidemos que entonces ya

no es nueva. Se evidenció en la anterior crisis y, al no ser

se gestaba una crisis global azotada por el Brexit, una gue-

corregida, los acontecimientos actuales han acabado frac-

rra comercial entre los dos gigantes mundiales, medidas

turando nuestra economía, dejándola gravemente tocada.

arancelarias sin precedentes y una desaceleración económica. Nada de eso ha desaparecido, aunque no se hable de

En el primer semestre del año sufrimos la caída más pro-

ello en los medios.

nunciada del PIB entre las grandes economías, por lo que
mantener controlada ahora la segunda ola del virus es

En España el escenario no era distinto. Las turbulencias

una necesidad vital para evitar que el coste real y social no

políticas internas y su inestabilidad no podían presagiar

sean aún más sangrantes. Por eso, al margen de optimi-

nada bueno. A ello le sumamos una composición débil del

zar la gestión sanitaria, el Gobierno Español debe seguir

tejido productivo formado, mayormente, por empresas pe-

implementando medidas fiscales, laborales y económicas

queñas fuertemente endeudadas y una excesiva depen-

para esquivar que la actual recesión se transforme en un

dencia de sectores económicos no industriales muy vulne-

estrés añadido para el sector financiero.
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Según los últimos datos del Banco de España, 6 de cada 10

pago ha crecido exponencialmente y la salud financiera

empresas han entrado en pérdidas como consecuencia del

de muchas empresas ha empeorado radicalmente o pue-

Covid-19 y casi la mitad se han visto obligadas a despedir tra-

de hacerlo en breve.

bajadores. En ese estudio, casi una de cada cuatro estaría
ya en quiebra técnica y de las tres restantes, una de cada

El Seguro de Crédito es la herramienta ideal para ayu-

tres ya tiene problemas financieros graves. Además, el FMI

dar a las empresas ante una situación de enorme incerti-

ha alertado que España no recuperará los niveles pre-pan-

dumbre global con una exposición de deterioro crediticio

demia, como mínimo, hasta el 2023, tras sufrir el peor golpe

continuado. Es un tres en uno: Prevención, gracias a un

entre las economías avanzadas con una pérdida anual de

gran conocimiento del comportamiento de pagos de las

producción real estimada del PIB, -13% en 2020, y una caída

empresas por parte de las multinacionales aseguradoras,

constante del desempleo que no cesará hasta 2022.

Indemnización, a través de sus elevados porcentajes de
prestaciones que minimiza hasta el 95% la pérdida del im-

Los expertos españoles en liquidaciones concursales an-

porte de la venta impagada y Recuperación del impago

ticipan que la avalancha de concursos de acreedores no

donde los servicios jurídicos de las aseguradoras son quie-

ha hecho más que empezar. En la medida en que los pro-

nes gestionan el recobro de las deudas mediante servicios

gramas de apoyo estatales vayan finalizando, se prevé un

jurídicos presentes en todo el mundo.

aumento del 30% este 2020 y un 44% en 2021.
De las últimas macroencuestas realizadas a empresas de
Por su parte, las dos principales aseguradoras de crédito

todo el mundo, la mayoría demandan dos cosas: ayuda

mundiales Euler Hermes (en España Solunion) y Atradius

para identificar nuevos mercados con clientes fiables y fi-

(Crédito y Caución), que ostentan más del 60% de las ven-

nanciación.

tas aseguradas a nivel mundial, manejan en sus previsiones que los índices de insolvencia globales alcanzarán un

En PROTEGO, broker experto en riesgos de Crédito, lleva-

récord de incrementos con un +35% en 2021, con mayor

mos 25 años ayudando a las empresas a crecer con se-

incidencia en sectores como transporte, automoción, co-

guridad y proporcionando alternativas ante una falta de

mercio minorista, hoteles y restaurantes.

liquidez. Ahora, en el momento en que más se necesita,
aportamos distintas soluciones aseguradoras u optimiza-

El mercado es muy cambiante y, como se está viendo, la

mos la ya contratada, así como financiación alternativa no

fiabilidad de los clientes también. La probabilidad de im-

bancaria con todas sus ventajas.

Tota la informació econòmica DE LES

nostres comarques
al teu abast
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El restaurant Els Fogons del Drac
aixeca el teló amb l’objectiu de ser
un referent al Baix Gaià
La carn a la brasa serà un dels productes
més característics del nou restaurant
Situat en una

la reubicació de la llar de foc al mig de l’àmplia

masia

terrassa que presideix l’entrada principal del res-

rústica,

concretament

taurant. Així el comensal pot veure en tot moment

al número 64

com es treballa el producte i com l’olor del foc et va

del carrer Sant

fent obrir la gana. La graellada de carn és marca de

Joan de la Rie-

la casa, cuina tradicional combinada amb uns tocs

ra de Gaià, des

moderns, on destaquen, entre d’altres, els cargols a

del passat 11 de

la llauna, croquetes de carn d’olla, bacallà al perfum

setembre,

ha

d’all, calamarsets amb mongetes o els ‘xuletons’ de

obert portes el

bou, entre d’altres. Tot i això, la cuina de temporada

restaurant Els Fogons del Drac. Amb Roberto Iserte

també hi serà present i «quan arribi l’època dels cal-

com a gerent -conegut per ser la cara visible del màr-

çots, per exemple, també farem calçotades» exposa

queting del restaurant Sol Ric de Tarragona- i amb l’ex-

el Xavi Roselló.

periència del màsterxef Xavi Roselló –anteriorment al
restaurant de l’hotel 4R Miramar de Calafell- l’equip del

L’àpat es podrà gaudir amb les aproximades 60 referèn-

restaurant ha posat en marxa un projecte que busca

cies de vi que s’hi troben. Tot això sense descuidar les

convertir-se en el referent de la zona del Baixa Gaià.

postres, on per exemple les ‘torrijas’ casolanes, el meló
a osmosi o el pastís de formatge amb els seus fruits del

Com el mateix Roberto indica «alguns poden pensar

bosc posaran la cirereta final.

que som uns eixelebrats amb la que està caient. Nosaltres preferim pensar que som emprenedors i, sobretot,

El Fogons del Drac obre de dilluns a diumenge, excep-

optimistes de mena». Pel que fa el nou restaurant, el

tuant el dimarts que tanca per descans setmanal. Els

defineixen com un establiment «amb una molt bona

divendres i dissabtes nit també s’hi pot anar a sopar. A

relació qualitat preu i on el client podrà gaudir de forma

més, fan esmorzars de forquilla, al preu de 8,50 euros. El

segura ja que estem plenament adaptats als protocols

menú migdia d’entre setmana té un preu de 13,90 amb

de seguretat per la Covid-19».

beguda inclosa i de 11,90 sense, i en cap de setmana de
29 euros. Pels golafres més exquisits, el menú graellada

La brasa és l’ADN gastronòmic dels Fogons del
Drac. Dins del rentat de cara de l’establiment
-amb capacitat per 200 persones- es troba
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té un preu de 33 euros, i el menú ‘xuletón’ 49 euros.
Per últim, el menú ‘xuletón’ de vedella madurada us
espera per 56 euros.

Bona vida
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Amonaren Etxea
presenta les
novetats de la
seva carta i una
botiga on-line

narà la benvinguda als comensals. Un cop fet el primer pas dins
de l’establiment, més de 150 referències de vi de qualitat de tota
Espanya captaran l’atenció. S’hi poden trobar ampolles de la DO
Empordà, Montsant, Conca de Barberà, Priorat, Rioja o Ribera
del Duero.

Aingueru, conjuntament amb la seva dona Manuela, són els
màxims responsables del establiment. Ella s’encarrega de fer
uns exquisits postres casolans en format degustació. «Som un
restaurant de taula tranquila, sense presses, slow food. Fins i tot
tenim exposicions d’art pictòric i escultural pel restaurant. Qui
ve a casa nostra és per gaudir», expressen. La resta de l’equip
el formen la Isa a la cuina i la Maria i el José a sala. Tot sota un
extricte i segur pla de protecció sanitari i amb les mesures higièniques pertinents.

A Botarell us sentireu com si estiguéssiu al bell mig de Sant Sebastià. Observar detingudament com l’Aingueru prepara i cuina
el peix és tot un ritual, que no amaga pas, ja que la porta de la
cuina sempre està oberta per qui vulgui entrar -amb permís del
xef-. Ara bé, per show visual i culinari, la carn. «La cuina ha de tenir ànima, no em plantejo cuinar per omplir panxes i prou. No!»,
exclama l’Aingueru, i afegeix que «la cuina ha de transmetre i per
El restaurant Amonaren Etxea, situat al carrer Noguer de Bo-

això jo he de conèixer bé el producte, saber d’on ve la carn, com

tarell, ha presentat aquest dimarts diverses novetats. Entre les

s’ha criat la vedella i tot una sèrie de detalls que influeixen i molt

principals destaca la posada en marxa d’una botiga on-online i

en el resultat final que es trobarà el comensal». El xef puntualitza

dels nous plats de la carta tardor-hivern.

«qui vingui a la nostra casa pot gaudir d’un menú degustació Donosti per 25 euros, d’un menú Sidreria per 35 euros i dels plats a la

Pel que fa a la botiga on-line s’hi poden adquirir tota mena de

carta. Que gaudeixin és la nostra intenció principal».

productes com vins, licors i plats de la gastronomia basca. En
referència a la carta, la reducció cremosa d’oli Picual amb kokot-

Diversos convidats i els mitjans de comunicació han pogut gau-

xas de bacallà Skrei, el taco de filet de ‘vaca vieja y gorda’ a l’estil

dir dels nous plats. Amb el maridatge del Celler Estones Vins

Aitona Amonaren o el vellut cremós de salsa Vermouth amb

-que està acabant les obres del seu celler a Els Guiamets (El Pri-

pernil rostit al natural són algunes de les novetats presentades

orat)- i les explicacions del seu representant, Sergi Montalà, els

per Amonaren Etxea.

assistents a la presentació de les novetats de temporada van
poder gaudir del Petites Estones Blanc 2019, l’Estones Pedro Xi-

El restaurant Amonaren Etxea està regentat per Aingueru Ro-

menez 2017, i l’Estones GS 2015. El Guspira Brut Nature Reserva

dríguez, qui en el seu moment va decidir plegar de la seva pro-

2016, cava creat conjuntament pel Celler Estones Vins i el grup de

fessió de tècnic industrial i fer un pas endavant en el món de la

rock barceloní Mishima, i fet a les caves Oriol Rosell de Vilafranca,

cuina. L'asador-sidreria deixa clares les seves intencions només

també ha obsequiat els brindis de l’àpat. La vetllada l’ha tancada

creuar per la porta. Una vitrina frigorífica expositora de carn de

el whisky Glengoyne 10 years, presentat per Xavi Molist, de la dis-

bou madurat, de Black Angus o de rubia gallega premium do-

tribuidora reusenca L’Orangette.
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