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Laura Roigé, presidenta de la Cambra per unanimitat
El 16 de maig de 2019 Laura Roigé va ser escollida, per unanimitat, presidenta de la Cambra. Aquest va ser un dels moments més
destacats de l’any, però n’hi van haver d’altres que reproduïm en aquesta Memòria d’Activitats, i que posen de manifest el fort bategar d’una Institució que és decisiva per seguir impulsant el teixit productiu, fomentar la internacionalització i vertebrar les Comarques
de Tarragona mitjançant la demanda, davant les administracions, de les infraestructures que ens són decisives per garantir la competitivitat de les empreses i la mobilitat de les persones.
Tornant al procés electiu, cal dir que la de Tarragona va ser la primera Corporació de Catalunya en cloure el procés de renovació
dels seus Òrgans de Govern. L’acte de proclamació, que va comptar amb la presència d’Àngels Chacón, consellera d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Marta Felip, secretaria general d’Empresa i Coneixement, va consistir en la constitució del nou Ple, elecció de la presidència i l’elecció del Comitè Executiu, encapçalat per Laura Roigé, presidenta; Josep Francesc
Font, vicepresident primer; Fernando Aldecoa, vicepresident segon; Carlos Arola, vicepresident tercer i Ramon Marsal, tresorer. Els
expresidents Josep Martí, Javier Artal i Bartomeu Ramos van assistir a la sessió de constitució del nou Ple.
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Trajectòria de Laura Roigé
Roigé, amb una àmplia trajectòria empresarial, social i associativa va accedir a la Cambra de Tarragona l’any 1995 com a membre
del Ple i el 2006 com a membre del Comitè Executiu. Des del 18 de desembre de 2017 ostentava la presidència en substitució de
Josep Martí. Laura Roigé fou fundadora i presidenta d’ADEE, vicepresidenta de la Business Professional Women (Federació BPW
Spain), presidenta del Fòrum Fem Talent i membre de la patronal CEOE. Ha estat distingida amb la Placa President Macià, atorgada
per la Generalitat de Catalunya.
En el mateix acte, i un cop nomenada, la nova presidenta pel període 2019-2023 es va comprometre a enfortir les línies estratègiques de la Cambra que passen pel foment de la internacionalització de les empreses, l’impuls de l’emprenedoria, el disseny de
programes de formació adaptats a les noves necessitats de les empreses i els treballadors, actuar d’altaveu davant les administracions per demanar la inversió i la millora en aquelles infraestructures que són estratègiques per la competitivitat de les empreses i
la seguretat en la mobilitat de les persones.
Laura Roigé es va referir també a la transformació que està experimentant la societat i per això va incidir en la necessitat de seguir
treballant, també des de la Cambra en la digitalització de les empreses.
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COMPOSICIÓ DE LA CAMBRA DE TARRAGONA
Comitè Executiu

Membres del Ple

Presidenta - Roigé Pons, Laura

Artal Martí, Xavier

Vicepresident 1r - Font Máñez, Josep

Asamà Esteve, Anna

Vicepresident 2n - Aldecoa Llauradó, Fernando

Brull Lleixà, Àngels

Vicepresident 3r - Arola García, Carlos

Bustos Claramunt, Melcior Lluís

Tresorer - Marsal Minguella, Ramon

Capdevila Gascón, Joan Miquel

Vocal - Colet Roselló, Lluís

Chillida Rabadà, Josep Maria

Vocal - García Martínez, José Luis

Cristià Oliva, Joaquim

Vocal - Oriol Rovira, Joan

Firenze, Andrea

Vocal - Aldecoa Llauradó, Antonio

Fullana Galofré, Jaume

Vocal - Domènech Sevil, Agustí

García Perera, Xavier

Vocal - Aregio Navarro, Joan

García Suñé, Antonio

Vocal - Ciuraneta Riu, Jordi

Gené Baquero, Eduard
Jové Benítez, Josep

Vocals consultors

Jussen, Marc
Mateo Sementini, Sonia Ángela

Carreres, Joan Enric

Montaño Salmeron, Manuel

Cruset, Josep Maria

Morell Escoda, Jaime

González, Miguel Angel

Muñoz Caballero, Valentí

Masdeu, Dolors

Muñoz Marco, Miguel

Portune, Thomas

Pulido Ruiz, Pedro

Pujol Matilla, Mariluz

Romeu Valverde, Joan

Rugí, Marc

Sabaté Giménez, Lluís

Vallés, Ana

Sañudo Sánchez, Eduardo

Vives Boada, Sergi

Sariol Martí, Jaume
Solà Sugrañes, Francesc
Vallcorba Plana, José Alberto
Vidal Sanz, Narcís
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La Cambra ha convocat en el decurs de 2019 missions empresarials a 28 països d’arreu del món. Exportadors de Tarragona, Catalunya i Espanya han
confiat en l’experiència de la Corporació tarragonina
per obrir-se camí a l’exterior. Sobretot als mercats
subsaharians on Tarragona és un referent a nivell
de tot l’Estat. Les recepcions institucionals, l’organització de les jornades “Obrint mercats” i l’atenció continuada als emprenedors han marcat també
l’agenda d’Internacionalització.

Països visitats
en missions empresarials

2019
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La Cambra de Tarragona va acollir la jornada “L’empresa espanyola davant del Brèxit”,
una iniciativa impulsada per ICEX, Cámara de Comercio de España, i CEOE i que va comptar amb més de 70
assistents interessats en el què passarà l’endemà de l’aplicació del Brèxit.En el decurs de la sessió es va oferir
una visió actual de les implicacions per al comerç, inversions i contractació pública.Es van abordar les ponències:
“Situació actual i perspectives de les negociacions pel Brèxit”, “Efectes pràctics del Brèxit sobre les relacions comercials d’Espanya amb el Regne Unit” i “Implicacions duaneres del Brèxit per a l’empresa espanyola”.A la foto, i
d’esquerra a dreta, José Ignacio Pradas, director territorial de Comerç ICEX a Catalunya; Carlos Arola, membre del
Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona i moderador de la jornada; Alberto Aibar, cap adjunt de la Dependència
Regional de Duanes i IIEE del Departament de Duanes i Impostos Especials; Guillermo Kessler, subdirector general de Comerç Internacional de Mercaderies a la Direcció General de Política Comercial i Competitivitat; Daniel
Martín, director gerent de la Cambra i Ferran Tarradellas, Director de la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona. 24 de gener de 2019
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La Cambra porta Àfrica a Tarragona. Mig centenar d’exportadors van participar a la tercera edició del Simposi sobre Àfrica de la Cambra de Tarragona, amb Angola com a país convidat.Hi van intervenir Sergi Vives, president
de la Comissió d’Internacionalització de la Cambra de Tarragona; José Ignacio Pradas Poveda, director territorial
de Comerç i d’ICEX a Catalunya; Núria Juan, coordinadora d’Àfrica Subsahariana d’Acció; Roberto Barros, director
d’Internacionalització de la Cambra de Tarragona; Xavier Joia, director gerent de Gestexpert; Ismael Martín, global
relationship manager África de CaixaBank; Raúl Palmero, product manager en Garanties Internacionals i Formació i
membre de la CCI-Cambra de Comerç Internacional; Paula Lisboa, representant comercial d’Angola a Espanya i Pedro Gomes, assistent bilateral de la Representació Comercial d’Angola a Espanya.20 de febrer de 2019
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Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va rebre a una delegació de la ciutat turca de
Çanakkale, encapçalada pel seu alcalde Ülgur Gökhan, en visita a casa nostra per tal de conèixer la tasca que s’estava fent en matèria de smart cities. En el decurs de la trobada Roigé va aprofitar per posar en valor el potencial i futur
de Tarragona, alhora que va incidir en el paper de la Cambra per contribuir a promocionar el territori tot fomentant la
internacionalització de les empreses. 10 de juliol de 2019

La paella més internacional de Tarragona. Més de 60 exportadors vinguts d’arreu de l’Estat van respondre
a la convocatòria de la Cambra de Tarragona que, un any més, va organitzar el tradicional Business Networking Event,
BNE, al restaurant Mirall d’Estiu de la Platja Llarga. És tracta d’una trobada distesa a la que hi són convidats tots
aquells exportadors que, en un moment o altre, han participata les missions empresarials que s’organitzen des de la
Cambra. De fet, la trobada és tan distesa que s’organitza cada any a la platja i al voltant d’una espectacular paella. Ara
bé, els assistents tampoc no desaprofiten l’oportunitat d’intercanviar experiències entre ells, i aquí rau també un dels
al•licients d’aquest dinar, que va ser presidit per Laura Roigé, presidenta de la Corporació tarragonina, i organitzat, un
any més, per Roberto Barros, director d’Internacionalització.28 de juny de 2019

12

Saul Pretel, director de l’Oficina Exterior de Catalunya a Johannesburg, va
prendre part a una nova edició del cicle
de jornades "Obrint mercats", a la que hi
van assistir una desena d’exportadors interessats
en el potencial de l'Àfrica Austral.Val a dir que els
principals atractius d’aquestes trobades són, a més
de la ponència, les posteriors reunions individualitzades entre el convidat i cadascuna de les empreses participants. En aquests apartats s’exposen les
problemàtiques, dubtes i necessitats específiques
de cada exportador i es proposen les possibles
solucions per tal d’afavorir i facilitar la implantació
i creixement comercial en destí.La iniciativa, organitzada per la Cambra de Tarragona i ACCIÓ, va
comptar amb el suport d’Arola, Port de Tarragona,
CaixaBank i Air France KLM.14 de novembre de
2019
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PREMIS A LA
INTERNACIONALITZACIÓ
Grup Blasi, Euroports i Ercros, distingides amb els
Premis a la Internacionalització 2020. Els “Premis a
la Internacionalització són una iniciativa de la Cambra amb el suport de CaixaBank, Arola Aduanas y
Consignaciones, Port de Tarragona i Air France
KLM.
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A la foto, i d’esquerra a dreta, Joan Miquel Capdevila, director del complex industrial d’Ercros a Tarragona; Pablo García, director general d’Euroports; Carlos Arola, vicepresident de la Cambra i conseller
d’Internacionalització; Laura Roigé, presidenta de la Cambra; Jaime Malet, president de la Cambra de
Comerç d’Estats Units a Espanya; Xavier Blasi, director general deGrup d’Empreses Blasi i Roberto Barros, director d’Internacionalització de la Cambra.

Jaime Malet, president de la Cambra de Comerç d’Estats Units a Espanya, va ser el Convidat d’honor a l’acte de
lliurament de la 23ena edició dels Premis a la Internacionalització, que atorga la Cambra de Tarragona a aquelles
empreses que s’han distingit per la seva activitat en matèria de comerç i promoció exterior.
En aquesta ocasió les empreses guardonades van ser Grup d’Empreses Blasi (Premi a la Promoció
Internacional), Euroports (Premi al Creixement Internacional) i Ercros (Premi a la Trajectòria Internacional). A més, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va atorgar la Clau d’Or, la
màxima distinció que entrega la Corporació, a Jaime Malet, en reconeixement a la seva tasca a favor de l’impuls de
les relacions comercials i bilaterals amb Estats Units.
La sorpresa de la nit va ser quan Roigé, en un gest inesperat pel seu protagonista, va entregar una placa com a
Distinció a Roberto Barros, director d’Internacionalització de la Cambra de Tarragona i artífex de que la Institució
hagi assolit el reconeixement i prestigi que té al conjunt del l’Estat pel que fa a l’experiència i èxit a les missions
empresarials a Àfrica, sobretot a la regió subsahariana. “Roberto, amb la teva empenta, treball i esforç, la Cambra de
Tarragona ha portat a terme un total de 130 missions comercials, coneixent 42 països d’Àfrica Subsahariana en 300
ocasions, amb un acompanyament directe a 1.500 empreses espanyoles” va assenyalar Laura Roigé.
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El Grup d’Empreses Blasi, Premi a la Promoció Internacional, és un referent en el sector turístic
familiar i esportiu. Ofereix serveis de qualitat fortament orientats a l’atenció al públic, a la innovació, a l’eficàcia i a
l’eficiència en els seus processos; així com al respecte per l’entorn.
Destaquen tres models de negoci: Camping & Resort Sangulí Salou, Cambrils Park Resort i el Complex Esportiu
Futbol Salou.
El Sangulí Salou està considerat un dels millors càmpings d’Europa, i l’any 2019 va guanyar, per segon any consecutiu, el premi Camping de l’Any de l’ANWB en la categoria dels millors allotjaments.
Cambrils Park Resort és un hotel d’apartaments de quatre estrelles que funciona com a Resort familiar a l’estiu i
com a Sport Village la resta de l’any.
El Complex Esportiu Futbol Salou compta amb deu camps de futbol 11, un camp polivalent de rugbi i futbol, un
camp de futbol 7, dos camps de futbol platja i un miniestadi amb capacitat per a un miler de persones; unes infraestructures d’alta qualitat per a la pràctica de l’esport que han fet que Salou rebi el segell de Destinació de Turisme
Esportiu.
Va recollir el Premi Xavier Blasi, director general del Grup d’Empreses Blasi.
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Euroports, Premi al Creixement Internacional, és una de les empreses d’infraestructures portuàries
més grans d’Europa, desenvolupa, opera i gestiona solucions globals a la cadena marítima de subministrament per
a un gran nombre de clients internacionals a diverses indústries.
Mou cada any més de 60 milions de tones de productes a granel, fraccionats, líquids i en contenidors.
La missió d’Euroports és ser el partner professional en el lliurament de solucions de la cadena de subministrament
marítim amb la més alta qualitat.
Euroports assoleix aquests objectius mitjançant 26 terminals portuàries i un equip humà format per més de 3.000
treballadors, oferint una gama de serveis de valor afegit i transport multimodal, i tot amb un objectiu: millorar la cadena logística dels clients.
Va recollir el Premi Pablo García, director general d’Euroports.
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Ercros,Premi a la Trajectòria Internacional, és la principal empresa de química bàsica espanyola i té
una sòlida presència a Tarragona. En aquestes comarques hi desenvolupa bona part de la seva activitat en cinc
centres de producció: dos a Vila-seca, un a La Canonja, un a Tortosa i un altre a Flix. Aquest darrer és el degà del
sector químic, amb prop de 120 anys d’activitat.
La plantilla conjunta d’aquests cinc centres és de 500 persones, amb una facturació d’uns 315 milions d’euros
anuals.
L’empresa exporta gairebé la meitat de les seves vendes, xifra que arriba al 70 per cent en el cas de la fàbrica de
Tortosa.
La Unió Europea és la principal destinació de les exportacions d’Ercros, que suposen el 28 per cent de les vendes
totals. Els seus productes arriben a quasi cent països de tot el món i a mes de 2.000 clients.
Ercros manté una posició de lideratge als principals mercats en els quals està present. Amb la sosa i el PVC
fabricats a Vila-seca ocupa el novè lloc del rànquing europeu. I amb els poliols de Tortosa, el tercer lloc del món.
Va recollir el Premi Joan Miquel Capdevila, director del complex industrial d’Ercros a Tarragona.
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Jaime Malet, convidat d’honor en aquesta edició dels Premis a la Internacionalització, va rebrela Clau d’Or, la
màxima distinció que entrega la Corporació,en reconeixement a l’impuls de les relacions comercials i bilaterals amb
Estats Units.
Malet és el president de la Cambra de Comerç d’Estats Units a Espanya des de l’any 2002 i CEO de Telam Partners,
una firma d'assessoria financera especialitzada en el finançament i gestió de projectes d'infraestructura, tecnologia i
energia amb operacions a Espanya, Llatinoamèrica i Àfrica.
Fundada fa poc més de cent anys (1917), la Cambra de Comerç d’Estats Units a Espanya representa a unes 300
empreses líders entre les que s’hi troben una gran part de les multinacionals nord-americanes presents a l’Estat, amb
unes vendes conjuntes, només al nostre país, superiors als 248.000 milions d'euros (24 per cent del PIB).

Roberto Barros, director d’Internacionalització de la Cambra de Tarragona, va ser distingit per
ser l’artífex de que la Corporació hagi assolit el reconeixement i prestigi que té al conjunt del l’Estat, sobretot pel que fa
a l’experiència i èxit de les missionsa Àfrica, i especialment a la regió subsahariana. Barros ha organitzat en el decurs
de la seva trajectòria professional un total de 130 missions comercials.

Durant el seumandat, Malet ha liderat l’enfortiment institucional de l'entitat, orientant-la a la millora de les relacions
bilaterals i a la defensa d'un model més competitiu i internacionalitzat per a l'economia espanyola.
Jaime Malet és, a més, president del Consell Assessor de Zurich Insurance Group; membre del Consell Assessor d'ISS
Facility Services Espanya; assessor sènior de Grup Consentino per USA i assessor sènior d'Indra Systems.
Forma part del grup d'experts del World Economic Forum. És també assessor de Concòrdia, una entitat global amb
seu a Nova York que promou aliances públiques i privades per a un món millor i més sostenible; membre del Consell
d'Acció Empresarial de la CEOE; membre del Consell Assessor Internacional d’APCO Worldwide; membre del Patronat
de la Fundació Espanya-EUA i membre fundador del Patronat de la Fundació Joan Boscà. Malet és llicenciat en Dret
per la Universitat de Barcelona, màster en Dret Internacional i Economia per la Universitat de Houston i Programa d'Alta
Direcció (PADE) per l’IESE. 17 d'octubre de 2019
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JORNADES
“BON DIA TARRAGONA”
Els “Bon dia Tarragona” són un referent en l’apartat de jornades breus, però intenses pel seu interès i la qualitat dels ponents. La iniciativa, única a
les Comarques de Tarragona, supera els deu anys
de programació ininterrompuda. L’any 2019 es va
parlar d’infraestructures, màrqueting, logística, turisme, comerç, startups, digitalització i de diversos
temes d’actualitat. Els “Bon dia Tarragona” són una
iniciativa de la Cambra amb el suport de Repsol i
CaixaBank. I la col•laboració de Bic Graphic, Arola
Aduanas y Consignaciones, Port de Tarragona i AC
Hotels.
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Ornella Chacón, presidenta de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, director de Desenvolupament i Planificació de Puertos del Estado i Josep Maria Cruset, president del Port, van prendre part al primer
“Bon dia” de l’any. L'acte va comptar també amb la presència d'Isaac Sanromà, president de la Cambra de Reus,
atès que aquesta jornada es va emmarcar dins l'acord Horitzó 2021 subscrit per les dues Cambres en defensa de les
infraestructures del territori. Els ponents van explicar cap on va el món portuari i quines són les prioritats de l'administració en l'àmbit estructural. En aquest sentit, Dapena es va fixar en el futur del ferrocarril i en les seves mancances en
l’àmbit del transport de mercaderies però també en fer que els ports siguin sincromodals per satisfer les necessitats
dels usuaris. 10 de gener de 2019

Eduard Prats, director general d'ESIC Business &
Marketing School a Catalunya, va donar a conèixer “Les
claus per a liderar un negoci en entorns competitius i
canviants”. “El primer aspecte destacat a l'hora de dirigir
una empresa té a veure amb l'administració del temps”.
Prats va recordar que vivim amb un excés d'informació
permanent i que cal posar el focus en el nostre negoci.
“Aquest excés d'informació, igual que la por, ens potparalitzar. I això cal evitar-ho”. Eduard Prats també va
parlar d’ESIC, una escola de negocis que forma a prop
de 30.000 estudiants a l'any, i de la salut del sistema universitari català i estatal. Tornant al lideratge, Prats va fer
referència a la importància creixent que tenen les habilitats socials. “La irrupció de les tecnologies digitals ens ha
d'ensenyar a no tenir por als canvis i a impulsar-los”.A la
foto, Eduard Prats flanquejat per Laura Roigé, presidenta
de la Cambra i María José Figueras, rectora de la URV.
10 de febrer de 2019
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Clam a favor del Corredor Mediterrani. El nou Corredor ferroviari Vandellòs–Camp de Tarragona va ser
el protagonista del “Bon dia Tarragona".La jornada va començar amb la diagnosi d’Agustí Segarra, catedràtic d'Economia Aplicada de la URV, que va posar de relleu la importància que té pel territori fer el canvi a l'alta distància del
segle XXI. Segarra va recordar que Tarragona és la segona àrea metropolitana del país però pel que fa a mitjana
de viatges en tren està molt per darrere de Girona. En aquest sentit, Segarra va apuntar que dels 8,3 viatges per
habitant, s'hauria de créixer fins als 14,2.
Joan Martí Pla, alcalde de Perafort, va analitzar l'estat d'execució dels diversos trams del Corredor Mediterrani que
passen per les Comarques de Tarragona. Per aquest motiu va fer una crida a la unitat d'acció i va proposar la creació
d'una taula que treballi per fer realitat aquesta imprescindible infraestructura.
Eudald Roca, alcalde de La Secuita, va recordar que gran part dels problemes de mobilitat ferroviària a casa nostra es deuen a l’estat actual dels accessos a l'Estació del Camp. Per aquest motiu, Roca va proposar llançadores
ràpides de rodalies que solucionin aquest handicap. L'alcalde de Perafort, també va veure amb bons ulls l'aliança
estratègica plantejada per Pla en relació al Corredor Mediterrani. 28 de febrer de 2019
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Xavier Lluch, consultor en Logística de Pionira,
va parlar dels “Documents electrònics en el transport i la logística: eCMR”. Per poder comparar els
avantatges dels documents digitals, Lluch va repassar les característiques dels tradicionals en paper,
que presenten la informació no estructurada i requereixen una manipulació manual que pot originar
pèrdues. Mentre que els electrònics permeten compartir eficaçment la informació entre totes les parts
amb seguretat. En aquest sentit, Lluch va donar a
conèixer la xarxa Xynaps que va descriure com un
“Facebook especialitzat en el sector del transport”.
Per crear aquests documents i emmagatzemar-los,
Lluch va parlar de Pionira, un servei al núvol que
ofereix solucions en digitalització pel transport i la
logística. A la foto, Xavier Lluch; Laura Roigé, presidenta de la Cambra i Rosa Prenafeta, directora del
Consell d’Usuaris del Transport de Catalunya. 8 de
març de 2019

Octavi Bono, director general de Turisme i vicepresident executiu de l'Agència
Catalana de Turisme, va fer una diagnosi
del sistema turístic català del qual en va
destacar, per exemple, la despesa originada pel turisme internacional. El director
general de Turisme va recordar que Catalunya estaria al top 20 del món pel que
fa a volum de turistes rebuts. Amb tot, va
explicar que patim una gran estacionalitat
que es tradueix en el 42 per cent d'activitat
turística en dos mesos i un mercat internacional molt concentrat en quatre països.
A la foto, Laura Roigé, presidenta de la
Cambra, flanquejada per Octavi Bono, a
la dreta, i Josep Maria Cruset, president
del Port de Tarragona. 29 de març de 2019
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Antonio Sagardoy, CEO de Bros Group, va donar les claus de la transformació digital. La primera,
creure-hi. Entre les principals barreres que una empresa es pot trobar a l'hora de dur a terme la transformació hi ha la manca de recursos, que no s'entengui
l'estratègia o el que Sagardoy va anomenar l'efecte
rosa (mitificar com es feien les coses abans). Sagardoy també va enumerar els passos que cal dur
a terme per transformar digitalment l'empresa. Un
exemple és fomentar i premiar la innovació. També
cal comptar amb talent a l'empresa. I, finalment, cal
“comunicar, comunicar i comunicar” allò que fas. El
CEO de Bros Group va aconsellar també assolir canvis amb consens amb l'equip, encara que això impliqui sacrificar velocitat en el viatge cap a la digitalització. 26 d'abril de 2019

Richard R. Schrock, Premi Nobel de Química 2005, va participar a una nova edició del cicle de jornades “Bon dia Tarragona” organitzat per la
Cambra en col•laboració, en aquesta ocasió, amb la
URV i l’AEQT. El professor nord-americà va parlar del
seu treball en el camp de la metàtesi olefínica, que li
va valdre el prestigiós guardó fa prop de 15 anys. Ho
va fer explicant perquè va començar la seva recerca a
partir de la síntesi dels alquilidens de tàntal. Schrock
va explicar l'evolució de la investigació des de llavors
i la importància que té el molibdè com a nou catalitzador amb uns costos clarament inferiors als del
tungstè i sobretot al ruteni. Però la importància dels
avenços científics i de la seva explotació econòmica
rau en les aplicacions que se'n deriven. I és que els
catalitzadors de metàtesi olefínica de molibdè poden
servir en camps tan diversos com els combustibles
d'origen biològic, el farmacèutic, la cosmètica o l'agricultura amb quelcom tan important com el control de
plagues a través de les feromones. En aquest sentit
s’hi va pronunciar el doctor Mel Luetkens, director de
Ximo Hungary Ltd, que va fer valdre també l'èxit de la
industrialització de la metàtesi olefínica. Va presentar
l’acte Josep Font, vicepresident de la Cambra de Tarragona. 6 de maig de 2019
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Alberto Virella Gomes, ambaixador
d'Espanya a Senegal, va posar en valor aquell
mercat assegurant queté un índex adequat de
transparència i seguretat a l'hora de fer-hi negocis. “És una societat que ha sabut gestionar
bé la seva diversitat ètnica i religiosa i això
fa que sigui una economia creixent amb un
increment del seu poder adquisitiu”. Dins dels
productes alimentaris, Virella va apuntar que
existeix una forta demanda d'embotits i de vi.
Unes 60 empreses espanyoles estan establertes a Senegal i el comerç entre ambdós
països es va incrementar un cent per cent de
2009 a 2018. L’Ambaixador va remarcar que
aquest creixement seguirà i va posar com a
exemple de noves oportunitats d'inversió i la
celebració dels Jocs Olímpics de la Joventut
a Dakar el 2022. A la foto, Alberto Virellaamb
Carlos Arola, vicepresident de la Cambra. 29
de maig de 2019

La Cambra va acollir la primera edició del Fòrum d’Inversió Keiretsu. Miquel Costa,
president a Espanya, va explicar que
“l’objectiu és que startups i inversors de
les Comarques de Tarragona es trobin
per impulsar projectes d’interès”. Les
sis propostes presentades anaven des
d’una app destinada a usuaris i clients
de foodtrucks; un projecteper fabricar
cases com a cotxes; una plataforma de
seguretat digital per empreses; un servei integral d’inspecció i control per la
indústria; unes ulleres per a invidents i
fins i tot un lloc d’allotjaments turístics
singulars. En finalitzar l’exposició, emprenedors i inversors van intercanviar
opinions i resoldre dubtes. Val a dir que
també es va escollir, entre el públic, el
millor projecte presentat, que va ser per
Eyesynth i les seves ulleres per a cecs.
L’acte va ser conduït per Carlos Arola,
vicepresident de la Cambra. 16 de juliol
de 2019
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Joan Jané, Sénior Lecturer de Direcció de Producció, Tecnologia i Operacions de l'IESE, va parlar de"Competint
amb cadenes de subministrament digitals 4.0". En el decurs de la seva intervenció va analitzar les tendències
de consum que originen una indústria
cada cop més digitalitzada. En aquest
sentit, el ponent va posar sobre la taula la reducció dels cicles de producte, la
proliferació de models i la tendència a la
personalització dels productes. A més a
més, va dir, s'està produint una acceleració dels ritmes d'innovació i una fusió
dels canals de subministrament. Si a tot
això hi sumem la creixent digitalització
per l'abaratiment de costos i l'aposta per
la sostenibilitat mediambiental a través
de nous models d'economia circular amb
fàbriques més petites i pròximes als clients, el resultat és la indústria 4.0. 19 de
setembre de 2019

Montserrat Gallardo, subdirectora general
de Comerç de la Generalitat de Catalunya, va
parlar de “Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, APEU”. L'avantprojecte de llei de les APEU
consisteix en la creació d'entitats públiques i privadesque obligaran als propietaris o empresaris
d'una zona perfectament delimitadaa pagar una
quota per a la promoció irevitalització d'aquella
àrea comercial. Les funcions d’aquestes àrees no
poden sobrepassar les municipals. I les poden
impulsar els comerciants o l'Ajuntament, sempre
i quan en un primer moment representin el 25 per
cent de la superfície construïda i posteriorment
per majoria absoluta. L’acte va ser conduït per
Lluís Colet, membre del Comitè Executiu de la
Cambra, a la foto amb Daniel Martín, director gerent de la Corporació tarragonina. 30 de setembre
de 2019
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“Tot fa pensar que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea acabarà amb un Brèxit dur”. Per analitzar les seves
conseqüències per a les empreses, la Cambra de Tarragona va organitzar una jornada informativa amb la participació
de Guillermo Kessler, subdirector general de Comercio Internacional de Mercancías, qui va explicar l'acord de
retirada del Regne Unit de la UE i les dificultats que l'empenyien a un Brèxit dur. Jordi Andreu Solé, cap de l'Equip
Regional de Duanes i IIEE de l'AEAT a Catalunya, va posar sobre la taula algunes de les implicacions del Brèxit. Solé
va aconsellar a les empreses que tinguessin tractes comercials amb el Regne Unit que demanessin el número EORI
a l'Agència Tributària i s'avaluessin diversos aspectes. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona, va reconèixer que es treballa dia i nit perno arribar al Brèxit dur, tot i que s'han elaborat
mesures en cas que s'hagide portar a terme. Finalment José Ignacio Pradas, director territorial de Comerç ICEX
a Catalunya, va anunciar que les empreses angleses acumulen productes per si de cas. I va recomanar a les locals
que també ho facin. L’acte va ser conduït per Carlos Arola, vicepresident de la Cambra de Tarragona. La jornada va ser
impulsada per la Corporació tarragonina, ICEX i Cámara de España. Amb el suport de Grupo Arola, Port de Tarragona,
CaixaBank i Air France KLM. 3 d'octubre de 2019
Carles Navarro, president de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola, Feique, i director general
de BASF a la Península Ibèrica, va remarcar la bona salut de la química contraposant-la a la minsa recuperació de la resta
del sector industrial des de la crisi. El mèrit d'aquestes xifres rau, segons Navarro, en les exportacions, que van incrementar la facturació més d'un cinc per cent durant 2018. Navarro va destacar que les químiques donen feina directa a prop de
200.000 persones arreu de l'Estat, 11.000 de les quals estan a Tarragona. I amb aquests antecedents, les perspectives del
sector són bones, va dir Navarro. Aquest optimisme, però, està sotmès a millorar aspectes que resten competitivitatcom
són el preu de l'energia o la connectivitat en ferrocarril. Navarro va acabar amb un al•legat a la sostenibilitat i a l'economia
circular. 8 d'octubre de 2019
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Mónica Mendoza, speaker internacional, directora general
de la consultoria especialitzada en vendes Energivity Consulting
i una de les conferenciants més sol•licitades en temes d'estratègia comercial, intel•ligència emocional i vendes va parlar de
"Com captar clients a l'era de l'omnicanalitat" i va explicar que
vendre és cada cop més complicat. L’era digital, l’omnicanalitat,
l’excés d’oferta, un consumidor molt més informat, són algunes
de les variables amb les que un empresari, comerciant, emprenedor es troba en el seu dia a dia. En un auditori ple de gom a
gom Mendoza va detallar quines són les eines més adients per
aprofitar tots els recursos al nostre abast i aconseguir així augmentar les vendessense necessitat de disposar d’un gran pressupost de màrqueting o de realitzar una forta inversió en publicitat. I ho va fer amb un llenguatge distès, directe i engrescador.
De fet, no només va repartir píndoles de motivació, sinó de molta
energia positiva, el que li va suposar guanyar-se al públic des
d'un primer moment. A la foto de grup, i d'esquerra a dreta, Paco
Lari, director general de Salut i Treball; Laura Roigé, presidenta
de la Cambra; Mónica Mendoza i Daniel Martín, director gerent
de la Cambra. 25 d'octubre de 2019

Jordi Ortega, CEO d'AT Group, va fer balanç del
primer any des de l'entrada en vigor de la nova llei de
protecció de dades en el marc del “Bon dia Tarragona”
de la Cambra. Una jornada presentada per Xavi Artal,
director general de Dades i Serveis i membre del Comitè Executiu de la Corporació tarragonina. La xerrada
va tractar diversos aspectes de la normativa com ara
el registre de la jornada laboral. L'ús de les cookies,
va dir,“també és un element destacat de la nova llei,
sobretot si ens dediquem a la venda online”. Ortega va
posar en valor la figura del delegat de protecció de dades. El conferenciant va remarcar la importància de la
ciberseguretat recordant que la informació ha d'estar
protegida i cal notificar a l'agència i als afectats en cas
de detectar una escletxa de seguretat. Aquest “Bon dia”
fou organitzat conjuntament per la Cambra de Tarragona i l’assessoria Dades i Serveis. 22 de novembre de
2019
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Maria Giné, directora d'Operacions a Arola, ens va posar al dia sobre els Incoterms
2020, unes eines indispensables dins del
comerç internacional que també s'empren en
el nacional. Els Incoterms, International Commercial Terms, s'usen per aclarir els costos
de les transaccions comercials internacionals,
delimitant les responsabilitats entre el comprador i el venedor. I reflecteixen la pràctica
actual en el transport internacional de mercaderies. Giné va recordar, però, que hi ha aspectes que els Incoterms no regulen. També
va recomanar que quan es negociïnes faci de
forma transversal entre els implicats. Pel que
fa als canvis que han sofert els Incoterms en
la nova publicació de la Cambra de Comerç
Internacional, Giné va advertir que són pocs.
Un dels principals, fer que les nomenclatures
arribin a tots els continents. A més, va recomanar uns usos diferents d'alguns Incoterms.
A banda, Giné va destacar un canvi de nomenclatura en el qual DPU (deliver at place
unloaded) substitueix el DAT (deliver at terminal). 10 de desembre de 2019
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FORMACIÓ
El Centre de Formació de la Cambra de Tarragona va
programar al llarg de 2019 un total de 65 cursos presencials, el que es va traduir en més de 5.000 hores
lectives. A aquestes xifres hi caldria afegir el centenar llarg de cursos programats pel canal online a
través del Campus Empresarial Virtual de la Cambra
de Tarragona. A més de la programació pròpia, la
Cambra recolzà accions de formació en benefici de
l’emprenedoria.
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FORMACIÓ

La Cambra, amb el projecte Integra’ls. La Cambra va donar suport al projecte Integra’ls que impulsen
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) i la Fundació Privada
Santa Teresa del Vendrell. Una iniciativa que té per objectiu ocupar persones amb risc d’exclusió. La col•laboració de
la Corporació tarragonina es va traduir en la programació d’una oferta formativa adaptada a les necessitats dels perfils
professionals de les empreses dels polígons industrials bisbalencs. Integra’ls va instar a les empreses a incorporar a
persones amb dificultats físiques, intel•lectuals, mentals o socials i promoure, així, la igualtat d’oportunitats en l’àmbit
laboral i professional”. D’esquerra a dreta, José Carlos Eiriz, director de la Fundació Privada Santa Teresa; Agnès Ferré,
alcaldessa de la Bisbal del Penedès; Laura Roigé, presidenta de la Cambra; Isidre Also, secretari de la FEGP; i Daniel
Martín, director gerent de la Cambra. 17 de gener de 2019
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2019

Fent costat a l’FP Dual. “Les Cambres en general, i la de Tarragona en particular, no només creiem en les bondats de la Formació Professional Dual, sinó que en fem bandera. Atès que entenem que és la millor fórmula, encara
més en entorns competitius i canviants, de preparar aquells professionals que la nostra societat precisa i fer-ho d’acord
a les necessitats del dia a dia de les empreses. L’FP Dual assoleix, d’aquesta manera, un doble compromís: satisfer les
expectatives laborals dels joves i dotar a les empreses de qualificats treballadors que les ajudaran a ser més competitives”, així es va expressar Laura Roigé, presidenta de la Cambra, en la inauguració de la jornada “Dualitza Tarragona.
Anàlisi i millores de l’FP Dual a Tarragona” que la Fundació Bankia, l’Associació de Centres FP Empresa i la Direcció
General de Formació Professional del Departament d’Educació van organitzar a la seu de la Corporació tarragonina.
6 de febrer de 2019

Som “Oxford Test of English”. La Cambra de Tarragona va obtenir el reconeixement com a "Oxford Test of English",
la qual cosa li permet realitzar exàmens oficials de la Universitat d'Oxford. Aquest nou servei possibilita que les empreses
de les Comarques de Tarragona puguin acreditar degudament
el nivell d’anglès dels seus treballadors. 18 de gener de 2019
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Èxit de participació al Simposi de Recursos Humans. Prop de 150 persones es
van inscriure a la dotzena edició del Simposi de
Recursos Humans que va organitzar la Cambra
de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, amb
la col•laboració de Spitzen Value i Oliveta's, una
cita de referència tant pels professionals del sector com per a tots els qui volen estar al dia de les
tendències i reptes de tot allò que té a veure amb
la gestió de persones al segle XXI.Hi van participar, com a ponents, representants de Fremap,
Salut i Treball, Diputació de Tarragona, Adecco,
Presspart Manufacturing, Xarxa Santa Tecla i
PortAventura.A la foto principal, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona i María Ercilia García Álvarez, vicerectora de Personal de la
URV, en un moment de la inauguració. A les altres
dues, participants a les taules de ponències i debats. 14 de maig de 2019
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Lliurament de diplomes als nous dinamitzadors socioeconòmics de Calafell. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona i Ramon Ferré, alcalde de Calafell, van lliurar els diplomes del curs de
dinamitzador/a socioeconòmic, que es va impartir durant els mesos d'abril i maig a Calafell. L’objectiu va ser formar
nous perfils professionals per reactivar l'activitat econòmica al municipi turístic, a partir dels equipaments i serveis
existents. "Calafell és un dels municipis turístics més importants de Catalunya. Com tots s'enfronta a l'estacionalitat de
l'activitat econòmica. Cal aprofitar al màxim els recursos propis de que disposa i, també, impulsar nous plans i programes per fomentar l'obertura i l'atracció de noves empreses amb l'interès de donar solució a les demandes d'ocupació,
produïdes pel fort creixement demogràfic que està experimentant", segons va manifestar Roigé en la clausura d'aquest
acte. 24 de maig de 2019

23 joves de La Bisbal del Penedès van
trobar feina en el decurs dels primers sis mesos de l’any gràcies al programa Integra’ls, impulsat per l’Ajuntament de la localitat i la Cambra de
Tarragona, que hi va participar formant a 42 persones a través del programa PICE. Val a dir que
el mes d’octubre es va realitzar una altra sessió
formativa per continuar amb la inserció de joves.
A la foto, Laura Roigé, presidenta de la Cambra
de Tarragona; Agnès Ferré, alcaldessa de La
Bisbal del Penedès; Judith Vidal, regidora; Feliu
Gil, regidor; Paqui Cepas, regidora, Josep Oriol
Fernández, director de Formació de la Cambra de
Tarragona i Arantzazu Longares tècnica de SOM
Bisbal. 12 de juliol de 2019
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La Cambra s’adhereix a l’Alianza para la FP Dual. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona,
juntament amb Guillem Salvans, sènior project manager de la Fundació Bertelsmann, i María Tosca, directora de Empleo,
Formación y Emprendimiento de la Cámara de España, van formalitzar l’adhesió de la Cambra de Tarragona a l’Alianza
para la FP Dual. L’acte es va desenvolupar en el marc de la primera Fira de l’FP Dual a Tarragona, iniciativa impulsada per
la Corporació tarragonina amb la participació dels INS Pere Martell, Comte de Rius, Vidal i Barraquer, Cal•lípolis, Andreu
Nin, Escola Joan XXIII, Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i la Fundació Bertelsmann. A la foto de grup, i d’esquerra
a dreta, Guillem Salvans, senior project manager de la Fundació Bertelsmann; Enric Borràs, assessor tècnic de l’Alianza
para la FP Dual; María Tosca, directora de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Cámara de España; Marc de Semir, director de Comunicació de la Fundació Bertelsmann; Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Carlota
Torrens, assessora tècnica de l’Alianza para la FP Dual; Xavier Fabregat, assessor tècnic de l’Alianza para la FP Dual;
Josep Oriol Fernández, director de Formació de la Cambra de Tarragona i Daniel Martín, director gerent de la Cambra de
Tarragona. 3 de desembre de 2019
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Més d'un centenar d'assistents a la
Fira de l’FP Dual. Èxit de la primera edició
de la Fira de l’FP Dual de Tarragona. Una iniciativa impulsada per la Corporació tarragonina,
Cámara de España i la Unió Europea amb el suport de la Fundación Bertelsmann i la participació dels INS Pere Martell, Comte de Rius, Vidal
i Barraquer, Cal•lípolis, Andreu Nin, Escola Joan
XXIII, Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils.
La benvinguda a la jornada va anar a càrrec de
Joan Aregio, membre del Comitè Executiu i conseller de Formació de la Cambra de Tarragona.
La jornada va superar totes les previsions amb
una inscripció de prop de 150 persones que van
assistir a les taules d’assessorament, van escoltar a “ambaixadors” de l’FP Dual i conèixer
casos d’èxit d’empreses com ara Idiada Applus,
Repsol Petróleo, Grupo Navec o Transports J.
Gorgori.Aquesta jornada va tenir com a objectiu
posar en valor els actius que per a la empresa li
suposa aprofitar tot els avantatges de l’FP Dual.
Què suposa l’FP Dual per a les empreses?
Les empreses necessiten perfils cada vegada més especialitzats però, moltes vegades,
no troben joves amb una formació que encaixi específicament amb les seves necessitats.
Davant aquesta situació, l’FP Dual apareix com
una solució al problema.
L'FP Dual és una oportunitat per crear una "pedrera" de futurs empleats qualificats. Això implica un estalvi en els costos de selecció externs
d'empleats a més d’un estalvi en els costos
d'adaptació dels empleats als llocs de treball.
Quan l’FP Dual s'impulsa des d'un clúster o una
associació empresarial local, pot ajudar a elevar
el nivell de qualificació dels empleats d'aquests
sectors econòmics. La Formació Professional
Dual és una modalitat de formació professional
en la qual els alumnes passen més de la tercera part de la seva formació a l'empresa com a
aprenents. La formació de l'alumne és supervisada en tot moment per dos tutors. Un centre
educatiu i un altre de l'empresa. 3 de desembre
de 2019
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Speed dating a favor de la promoció
de l’FP. La Cambra de Tarragona, Fundación
Atresmedia, Fundación Mapfre y Cámara de
España van organitzar a la seu de la Corporació tarragonina el primer Speed dating a favor
de la promoció dels estudis d’FP.La proposta,
batejada com a “Apropa’t a l’FP”, va comptar
amb les assistències dels INS Pere Martell,
Comte de Rius, Cal•lípolis, Andreu Nin, Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i Vidal i
Barraquer. Pel que fa a les empreses que van
prendre part a les sessions dinàmiques, amb
el format relacional speed dating, hi van participar Repsol, Leroy Merlin, Xarxa Santa Tecla, Grup Bou, Minimum i Tarraco Center. La
jornada la van inaugurar Lary León, gerent de
la Fundación Atresmedia; Antonio Lorenzana,
representant de la Fundación Mapfre a Tarragona i Laura Roigé, presidenta de la Cambra.
13 de desembre de 2019
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FIRES DE L’OCUPACIÓ
Prop de 3.000 persones i més de 70 estands d’empreses van perdre part a les dues edicions de la Fira
de l’Ocupació de la Cambra celebrades a la ciutat de
Tarragona durant l’any 2019.
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Uns resultats rècord que s’expliquen per l’excel•lent
organització en base a un format molt senzill però
efectiu: posar en contacte a empreses que necessiten contractar amb persones que busquen feina o
volen canviar la que ja tenen.
Ambdues edicions, la primera celebrada al Palau
Firal i de Congressos, el 21 de març, i l’altra al Parc
Central, el 5 de novembre, es van desenvolupar al
llarg d’una jornada i van incloure tallers específics
de formació.
Pel que fa a les empreses: van recollir més de 5.000
CV’s, més de la meitat van tancar contractes en el
dies posteriors a les Fires i un 97 per cent van afirmar que repetirien l’experiència.
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Empreses participants
a les fires de l’ocupació
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Empreses participants
a les fires de l’ocupació
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INFRAESTRUCTURES I
TERRITORI
Al llarg de l’any 2019 la Cambra de Tarragona va estar molt amatent amb tots els aspectes lligats a la
millora i la inversió en infraestructures al territori,
com a actuació estratègica per garantir la competitivitat de les empreses i la qualitat en la mobilitat de
les persones.
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Trobada amb el president de Puertos del Estado. Laura Roigé, presidenta
de la Cambra de Tarragona, va mantenir una
breu trobada amb Salvador de la Encina,
president de Puertos del Estado, en la visita
que aquest va realitzar al Port de Tarragona.
A la foto, De la Encina, Roigé, Josep Maria
Cruset, president de l’Autoritat Portuària de
Tarragona i Joan Sabaté, subdelegat del Govern de l’Estat a Tarragona. 12 de juny de
2019

Carlos Arola, a la presidència d’Apportt. Carlos Arola, vocal del Ple de la Cambra de Tarragona, va ser
nomenat president de l’Agrupació per la Promoció del Port de Tarragona, Apportt, després de ser escollit en el marc de
l’Assemblea general extraordinària de socis, segons s’estableix a l'apartat cinquè dels estatuts.30 de gener de 2019

Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, va prendre part a
una nova edició del cicle de jornades
“Horitzó 2021. Infraestructures que
transformaran el territori”, impulsada
per les Cambres de Tarragona i Reus i que es va
celebrar a la capital del Baix Camp.Calvet va fer
un repàs de les infraestructures pendents al territori: l’A-27 i el Corredor Mediterrani. Tot destacant la importància de l’Aeroport de Reus “complementari al de Barcelona”. I va reconèixer que
en relació al projecte del CRT “s’està treballant
amb Hard Rock amb la màxima discreció per tal
de que sigui una realitat el més aviat possible”.
Va ressaltar, també, la importància del Port “com
a element dinamitzador del territori”, per la qual
cosa precisa de “bones connexions”.A la foto, i
d’esquerra a dreta, Laura Roigé, presidenta de
la Cambra de Tarragona; Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat i Isaac Sanromà,
president de la Cambra de Reus. 15 de març de
2019
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La Cambra de Tarragona, al SIL
de Barcelona. Laura Roigé, presidenta
de la Cambra de Tarragona, va assistir al
Saló Internacional de la Logística, SIL, en
representació de la Corporació tarragonina.El SIL de Barcelona, que va arribar a
la 21ena edició, és la fira líder de logística,
transport, intralogística i supply chain del
sud d’Europa amb la presència de més de
650 empreses, 220 speakers i 250 actes.A
les fotos, Laura Roigé amb Damià Calvet,
conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat; Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat; Josep Maria Cruset,
president del Port de Tarragona; Carlos
Arola, vicepresident de la Cambra de Tarragona i Joan Oriol, membre del Comitè
Executiu de la Cambra de Tarragona. 27
de juny de 2019
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La Cambra visita la seu de Ferrocarrils de la Generalitat. Una representació del
Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona va
visitar a la seu de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya les instal•lacions del Centre Operatiu
de Rubí. Una experiència que va permetre conèixer de primera mà com funciona aquesta empresa
i accedir a informació de les seves actuacions i
projectes futurs. 4 de juliol de 2019
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40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat. Una delegació de la Cambra
de Tarragona, encapçalada per Laura Roigé, presidenta, va prendre part als actes
de celebració dels 40 anys de la fundació
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGC. L’efemèride, celebrada al Palau de la Generalitat, va aplegar destacats
representants de la societat civil, econòmica i política del país.A la foto principal,
Laura Roigé, presidenta de la Cambra de
Tarragona amb Damià Calvet, conseller de
Territori i Sostenibilitat del Govern català.A
l’altra foto, i d’esquerra a dreta, Agustí
Domènech, membre del Comitè Executiu
de la Cambra; Laura Roigé; Ricard Font,
president de Ferrocarrils de la Generalitat;
Ramon Marsal, tresorer de la Cambra i
Lluís Colet, membre del Comitè Executiu
de la Cambra. 5 de setembre de 2019
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Es va reclamar el Corredor Mediterrani a Elx.
Laura Roigé, presidenta, i Ramon Marsal, tresorer de la
Cambra de Tarragona, van prendre part, en nom de la Corporació tarragonina, a la cimera que va reunir a Elx a més
1.500 empresaris vinguts de Catalunya, València, Múrcia i
Andalusia per reclamar que s’accelerin les obres del Corredor Mediterrani, com a una infraestructura estratègica per a
la dinamització de l’economia no només de l’Arc Mediterrani, sinó del conjunt de l’Estat i d’Europa.L’acte va comptar
també amb l’assistència de Pedro Saura, secretari d’Estat
d’Infraestructures, representants d’associacions i patronals
empresarials, Cambres de Comerç (Tarragona i Terrassa,
per part de Catalunya) i es va emetre un vídeo en el que
diferents personalitats, entre elles Laura Roigé, van fer seu
el clam #VullCorredor.A la foto, Laura Roigé amb Juan Roig,
president de Mercadona. 28 de novembre de 2019
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Presenten la nova Zona d’Activitats Logístiques. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat; Josep Maria Cruset, president del Port de Tarragona i Pere Segura, alcalde de Vila-seca, van presentar
la nova Zona d’Activitats Logístiques, ZAL, un espai de 92 hectàrees quesuposarà la creació de 4.200 llocs de treball
i una inversió de més de 30 milions d’euros en quatre anys, a la que caldrà sumar-hi els 11,8 milions que s’hi afegiran
en una segona fase i els 31 milions que ja s’hi han destinat. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona i vocal
del Consell d’Administració del Port, va assistir a la presentació. A la foto, flanquejada per Damià Calvet i Josep Maria
Cruset. 5 de desembre de 2019
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Aquesta és la relació dels esdeveniments que van
marcar l’actualitat de la Cambra de Tarragona en el
decurs de l’any 2019. Una tasca que mostra la importància i la influència proactiva de la Corporació
tarragonina en el dia a dia de la societat tarragonina.
Unes accions que complementen les realitzades a
les àrees d’Internacional, Infraestructures, Formació o els “Bon dia Tarragona”.
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Sittiporn Praneenij visita
la Cambra. Sittiporn Praneenij,
vicepresident sènior de CP Animal
Health Business Group Thailand, va
visitar la Cambra de Tarragona convidat per l’empresa Biovet, essent
rebut per Laura Roigé, presidenta,
que va posar en valor l’estratègia
d’internacionalització de la Corporació tarragonina. 10 de gener de
2019

Javier Almandoz, nou president d’AEST, va visitar la
Cambra de Tarragona on va ser
rebut per Laura Roigé, presidenta.
Almandoz va substituir en el càrrec a Miguel Ángel Rodríguez.Val
a dir que l’Associació d’Empreses
de Serveis de Tarragona (AEST)
integra a un centenar d’empreses
dedicades a la prestació de serveis
de manteniment industrial i serveis
auxiliars en general. I que estan
qualificades per desenvolupar la
seva activitat a les empreses que
integren l’Associació Empresarial
Química de Tarragona, AEQT.A la
foto, i d’esquerra a dreta, Laura
Roigé, Javier Almandoz i Miguel
Ángel Rodríguez. 17 de gener de
2019
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Primera visita institucional del nou president del Port. Tot i que no era la primera ocasió que Josep
Maria Cruset visitava la Cambra en qualitat de president del Port de Tarragona (va prendre part al “Bon dia Tarragona” en el que la convidada va ser Ornella Chacón, presidenta de Puertos del Estado), en aquesta ocasió ho va fer
de manera oficial. Laura Roigé, presidenta de la Cambra; Ramon Marsal, tresorer i membre del Comitè Executiu i
Carlos Arola, membre del Comitè Executiu de la Cambra i president d’Apportt el van rebre a la Casa de la Punxa,
seu de la Corporació. La trobada va servir per repassar els grans temes de ciutat, i també de territori, per tal d’establir possibles sinèrgies conjuntes de col•laboració entre el Port i la Cambra. 21 de gener de 2019

La directora general d’Asesa visita la Cambra. Montserrat Vallverdú, nova directora general d’Asesa, Asfaltos Españoles, va visitar la Cambra en companyia de José Luis Prieto, el seu antecessor en el càrrec.
Ambdós van ser rebuts per Laura Roigé, presidenta de
la Corporació tarragonina. Asesa participa i recolza a la
Cambra en accions de foment i impuls de la internacionalització. 23 de gener de 2019
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La Cambra, amb Roda de Berà. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà i Cèlia Treserres, regidora de Serveis i Comerç, van rebre a Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, per tal de mantenir una reunió de
treball que va servir per formalitzar una col•laboració efectiva per impulsar la formació, l'ocupació i la millora dels
establiments comercials al municipi. En aquest sentit, la primera acció que es va portar a terme fou la participació
de Roda de Berà en un intercanvi d'experiències turístiques i comercials amb altres cinc municipis de la Costa Daurada, amb la finalitat d’aconseguir que el petit comerç guanyi més competitivitat i s'adapti a les noves tendències
de venda.1 de febrer de 2019

Trobada amb el nou president de la FEAT. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va rebre a la seu de la Corporació a Francesc Domènech, nou president de la Federació Empresarial d’Autotransport de
Tarragona, FEAT, amb hi va compartir les inquietuds que viu el sector en relació, sobretot, a les reclamacions dels
transportistes i la situació del taxi. Unes inquietuds que han comptat i comptaran amb el recolzament de la Cambra.
A la foto, i d’esquerra a dreta, Josep Lluís Aymat, secretari general de la FEAT; Marcus Jussen, responsable d’Autolux i representant de la FEAT; Laura Roigé i Francesc Domènech.5 de febrer de 2019
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Laura Roigé, a l’Assemblea de Cambres. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va
participar a l’Assemblea de Cambres que va tenir lloc a Madrid, a la seu de la Cámara de España, on es van
tractar els projectes en marxa que s´estaven executant a la xarxa cameral, alhora que es van compartir les diferents inquietuds del teixit empresarial als respectius territoris. En el decurs de la trobada, presidida per Josep
Lluís Bonet, es van abordar les principals problemàtiques i es va parlar de l’impuls d’àrees estratègiques com
són la digitalització, indústria 4.0, ciberseguretat, competitivitat turística i comerç minorista. 7 de febrer de 2019

Trobada amb Rubén Viñuales. Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona, va rebre a Rubén Viñuales, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de la
ciutat i a Sonia Orts, regidora del mateix partit. En el decurs de la trobada,
que va tenir lloc a la Casa de la Punxa,
seu de la Corporació tarragonina, Roigé va lliurar a Viñuales dos documents.
Unreferit als polígons industrials i l’altre, al comerç urbà on s’hi recollien tot
un seguit de propostes i millores amb
l’esperança de que aquest partit les inclogués dins el seu programa electoral
de cara a les eleccions municipals i les
apliqués en cas d’assolir responsabilitats de govern. 13 de febrer de 2019
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Des de l’empresa no s’entén ni el desinterès ni la manca d’interlocució activa que hem
patit fins arribar a tenir aquest Pla. I més encara quan, amb els números a la mà, els
nostres representants polítics haurien de saber que els ingressos que generen a les
arques municipals les empreses ubicades als polígons industrials de Tarragona van suposar l’any passat el deu per cent del pressupost municipal. És a dir, 17,2 milions d’euros
recaptats en IBI i brossa, entre d’altres taxes. Com a contrapartida l’Ajuntament destina
a neteja, enllumenat i recollida de brossa uns 2,7 milions d’euros. Al marge de les inversions en millores, que en els darrers cinc anys han estat de zero euros.
Confiem que la desídia envers aquests pulmons econòmics passi a la història, ja quedes
de la Conselleria de Promoció Econòmica hem trobat, com a mínim, una finestra on
redirigir les diferents demandes. I això, venint d’on venim, és moltíssim.

“15 anys reclamant millores pels
polígons industrials”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, Presidenta de la Cambra de Tarragona.

“Aquesta darrera setmana s’ha presentat el Pla d’Acció de Polígons de Tarragona, al Palau
de Fires i Congressos. Una posada de llarg, com a mínim, a l’alçada de les urgents necessitats i la importància que per la nostra economia tenen els polígons industrials, no sempre
prou reconeguda per l’administració local.
Des de la Cambra de Tarragona desitgem que, tant de bo, sigui el full de ruta per esmenar
anys de deixadesa. I, sobretot, que de la teoria se sigui capaç de passar als fets, a les
actuacions, a les millores, a les inversions.
Podríem dir que aquest Pla neix de baix cap a dalt. Atès que recull les continuades demandes de les empreses establertes als polígons de la ciutat pel que fa a la millora en
equipaments i serveis, que són competència exclusiva de l’Ajuntament de Tarragona.
La Cambra de Tarragona i les associacions empresarials portem quinze anys insistint sobre la conveniència de dignificar i dotar de les eines necessàries uns espais que són estratègics per crear ocupació, captar inversions i, en definitiva, crear riquesa per a la ciutat.
Quinze anys, que es diu aviat, i que han estat un pelegrinatge de conselleria en conselleria
municipal per tal de fer-nos escoltar.

Des de la Cambra de Tarragona, i davant la presentació pública d’aquest Pla de Polígons, volem demanar a tots els grups polítics que es presentaran a les properes eleccions municipals que incloguin en els seus programes electorals compromisos i solucions
factibles per capgirar la situació actual.
Ara tenim un Pla, per tant no s’hi val a dir que falten idees o consensos, volem accions.
La Cambra de Tarragona està disposada a explicar i a posar en valor, les vegades que
convingui i a on convingui, la importància de realitzar aquelles inversions, que ens són
imprescindibles per garantir la competitivitat dels polígons industrials de la ciutat de Tarragona i dignificar-los a l’alçada de les expectatives dels empresaris i del inversors que
trien Tarragona per créixer, donar feina i aportar riquesa”. 15 de febrer de 2019
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H&T Presspart Tarragona ens obre les portes. La Cambra de Tarragona va visitar les noves instal•lacions
de H&T Presspart Tarragona, a l’Arboç, i va aprofitar per celebrar-hi la reunió del Comitè Executiu. H&T Presspart
Tarragona és líder en la producció de components plàstics d'alta precisió en diverses sales blanques per a la indústria
farmacèutica internacional. Laura Roigé, presidenta de la Corporació tarragonina va agrair a Thomas Portune, director
general, l’acollida a aquest modern centre productiu, tot un exemple d’indústria 4.0, alhora que li va desitjar molta sort
amb els nous projectes. 25 de febrer de 2019

Trobada amb Dídac Nadal. Laura
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va rebre a Dídac Nadal, portaveu del
Grup Municipal del Partit Demòcrata PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, i a Cristina Guzmán, regidora del mateix partit. En
el decurs de la trobada, que va tenir lloc a
la Casa de la Punxa, seu de la Corporació
tarragonina, Roigé va lliurar a Nadal dos documents. Un referit als polígons industrials
i l’altre, al comerç urbà on s’hi recollien tot
un seguit de propostes i millores amb l’esperança de que aquest partit les inclogués
dins el seu programa electoral de cara a les
eleccions municipals i les apliqués en cas
d’assolir responsabilitats de govern. 27 de
febrer de 2019
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A la recerca de nous formats comercials. La Cambra de Tarragona i els ajuntaments d'Altafulla, Cunit, Roda de Berà, Salou i
Torredembarra van realitzar una exploració de
nous formats comercials a l'àrea turística de la
ciutat de Barcelona. L'objectiu va ser detectar
models demostratius aplicables als establiments
de la Costa Daurada.Laura Roigé, presidenta de
la Cambra, va compartir la jornada de treball
amb els diferents tècnics municipals, i va explicar que "cal que els establiments surtin de les
seves botigues, coneguin les noves tendències
comercialsi facin un exercici de com canviar el
xip per adaptar-se a les noves demandes". Roigé també va comentar que "si hi ha establiments
que han aconseguit donar-li el tomb, significa
que existeixen oportunitats pel comerç independent. I aquestes passen per fer atractiu el format
comercial tant pels turistes i visitants com per la
població resident". 18 de març de 2019

Trobada amb José Luis Martín. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va rebre a José Luis
Martín, primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona i alcaldable del PP per a les eleccions municipals de maig.
En el decurs de la trobada, que va tenir lloc a la Casa de la Punxa, seu de la Corporació tarragonina, Roigé va lliurar a
Martín dos documents. Un referit als polígons industrials i l’altre, al comerç urbà on s’hi recollien tot un seguit de propostes i millores amb l’esperança de que aquest partit les inclogués dins el seu programa electoral de cara a les properes
eleccions municipals i les apliqués en cas d’assolir responsabilitats de govern.A la foto, i d’esquerra a dreta, Ramon
Marsal, tresorer de la Cambra; Josep Acero, conseller d'Ocupació del Domini Públic, Mobilitat i Accessibilitat, Protecció
Civil i Cases regionals de l’Ajuntament de Tarragona; José Luis Martín, primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Tarragona i alcaldable del PP per a les eleccions municipals de maig; Laura Roigé, presidenta de la Cambra; Jordi
Roca, diputat del PP al Congrés en l’última legislatura; Elisa Vedrina, consellera d'Esports, Voluntariat i Associacions de
Jubilats i Pensionistes de l’Ajuntament de Tarragona i Daniel Martín, director gerent de la Cambra. 19 de març de 2019
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Josep Maria Andreu, Fill Predilecte. Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona, es va adherir, en
nom de la Corporació, a la campanya per
sol•licitar que Josep Maria Andreu, president del Nàstic, fos nomenat Fill Predilecte de la ciutat, en just reconeixement
a la seva trajectòria i dedicació al Club
Gimnàstic . Val a dir que Andreu va ser
membre del Ple de la Cambra de Tarragona. 22 de març de 2019

La Cambra, amb el Tarraco. Ramon Marsal, tresorer de la Cambra de Tarragona, va assistir a la festa oficial
de presentació en exclusiva
del Seat Tarraco, que va tenir
lloc a la Tarraco Arena Plaça,
un acte en el que els responsables de la companyia automobilística van voler retre
un homenatge i agraïment a
la ciutat. Val a dir que aquest
és el primer model de la firma
que porta el nom d’una ciutat
catalana. 22 de març de 2019
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La Bisbal acull la Setmana de l’Ocupació. En el marc dels actes de la Setmana de l’Ocupació, la Bisbal
del Penedès va organitzar, amb la Cambra de Tarragona, tot un seguit d’accions per tal de posar en contacte a les
empreses amb aquelles persones que necessiten trobar o bé canviar de feina.
En aquest sentit, el 27 de març es va dur a terme la Fira de l’Ocupació amb els tallers "Crea el teu CV i prepara l'entrevista de selecció" i "Tres tècniques per augmentar el teu poder personal". A més d’una trobada amb les empreses
Adecco, Randstad, Grupo Constant i Grupo Sifu. Els participants van poder conèixer de primera mà les ofertes de
treball i lliurar els seus CVs. Cal destacar que aquestes firmes gestionen gran part de la selecció de personal de les
empreses del polígon industrial de la Bisbal del Penedès, com ara Idiada, El Corte Inglés, Kiabi... En total hi van assistir
70 persones del municipi.
D’altra banda, el 28 de març la Cambra va participar a la presentació del projecte Integra'ls. Aquest és una iniciativa
dissenyada per l'Ajuntament de la Bisbal, la Fundació Santa Teresa i la Federació Empresaris Gran Penedès, amb
la participació de la Cambra. Integra'ls és un projecte d'inserció de persones amb dificultats per inserir-se en el món
laboral. Aquesta primera acció es va fer amb la participació de la Cambra de Tarragona que va gestionar la selecció
i formació dels joves participants que després optarien a incorporar-se a l'empresa Bugaderia Industrial Neutral, amb
seu al polígon industrial de la Bisbal del Penedès.28 de març de 2019
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amables, d’atenció més personalitzada, i interacció amb el seus clients (oferint tallers,
tastos o inclús cedint espais a cost zero, entre d’altres). Aquests canvis significaran,
també, que les ciutats, especialment les mitjanes com ara Tarragona, per tal de destacar
comercialment, hauran d’emprendre estratègies molt més combatives i atractives davant un client globalitzat que té, més que mai, molt on triar i remenar.
Però, avui no vull parlar d’àrees comercials o de la millora del centre urbà de Tarragona,
que n’hi hauria per llogar-hi cadires. La reflexió va encaminada a què poden fer els comerciants per arribar més als seus clients, com ser una referència en la decisió de compra, com generar experiències de compra úniques que canalitzin més tràfic de clients
a les botigues... Tot plegat, passa per adaptar-se a les transformacions tecnològiques i
socials, per canviar el xip, per redefinir els formats comercials. Li heu preguntat mai a un
client què li agrada més de la vostra botiga? O heu pensat per què hi ha clients que no
saben que hi sou i es sorprenen quan us descobreixen?

“Botigues amables”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, Presidenta de la Cambra de Tarragona.

Tot això significa professionalitzar més el dia a dia, ja que si no es fa així serà molt difícil
que el petit comerç sobrevisqui a aquest entorn canviant. I la necessària transformació
passa per estar atents a les tendències, assistir a les formacions que preparem a la
Cambra de Tarragona o les que es fan a diferents associacions, visitar botigues d’altres
ciutats per veure com s’ho fan, provocar col•laboracions entre establiments, i un conjunt
d’accions que precisen més actitud, que no pas recursos. I impulsar, d’aquesta manera,
la creativitat dels professionals del petit comerç.

“Aquests dies s’ha celebrat a Catalunya la tercera edició de la Setmana del Comerç. És,
doncs, un moment oportú per reflexionar sobre el sector atès que el comerç independent,
el de proximitat, està passant per una etapa de desconcert, fins i tot de pessimisme, davant les dificultats amb les que es troba per garantir la seva rendibilitat.

Quan viatjo per Europa la presència del comerç és molt notòria als carrers de les ciutats.
Les administracions locals promouen que les botigues surtin al carrer, siguin visibles per
al vianants, i sigui possible acostar-s’hi i admirar unes jardineres, tenir una petita taula i
asseure-s’hiper llegir el diari... Independentment de si acabes comprant o no.

És evident que l’augment de compres per Internet ha canviat els hàbits de consum de
bona part dels clients, i els canviarà encara més. Si ahir la diferenciació es trobava entre
mitjana/gran superfície i petit comerç, avui cal cercar-la entre comerç de venda online i
comerç físic.

Llavors penso: quina enveja. Però a Tarragona l’administració local no ho permetria mai.
Tot és un passi per caixa i ja en parlarem. M’agradaria que s’impulsés un concepte de
botiga externa, atractiu, per a tots els establiments. Que poguessin exposar part de la
seva oferta al carrer d’una forma endreçada i corporativa. Així tindríem botigues més
amables, que connectarien el carrer amb l’interior de la sala de venda, gaudiríem d’una
oferta comercial de ciutat de major qualitat i un comerç més implicat. Ens hi posem?”. 30
de març de 2019

La proliferació de cadenes comercials, franquícies, grans i mitjanes superfícies a les perifèries i als centres urbans és una realitat creixent, però també ho és que la interacció
directa amb el client final és cada vegada més important. Així com el creixement de marques pròpies, de la personalització del producte o el servei, l’oferta d’articles de proximitat,
artesanals, singulars, o el compromís del comerç amb una ètica o propòsit ambiental. El
que vull dir, en definitiva, és que totes les noves tendències signifiquen noves oportunitats
per al petit comerç, que cal detectar i aprofitar.
Tant és així, que les grans marques estan obrint establiments de petit format molt més
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Trobada amb Pau Ricomà. Laura
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va rebre a Pau Ricomà, portaveu
del Grup Municipal d'ERC i alcaldable per
a les eleccions municipals de maig. En el
decurs de la trobada, que va tenir lloc a
la Casa de la Punxa, seu de la Corporació tarragonina, Roigé va lliurar a Ricomà
dos documents. Un referit als polígons
industrials i l’altre, al comerç urbà on
s’hi recollien tot un seguit de propostes i
millores amb l’esperança de que aquest
partit les inclogués dins el seu programa
electoral de cara a les properes eleccions
municipals i les apliqués en cas d’assolir responsabilitats de govern. A la foto, i
d’esquerra a dreta, Pau Ricomà, portaveu
del Grup Municipal d’ERC; Laura Roigé,
presidenta de la Cambra de Tarragona i
Laura Castel, senadora d'ERC per Tarragona. 5 d'abril de 2019
La Cambra de Tarragona lliura a Isaac Sanromà la Clau
d’Or. Laura Roigé, presidenta de la Cambra, va lliurar a Isaac Sanromà, president de la Cambra de Reus, la Clau d’Or, la màxima distinció
que atorga la Corporació tarragonina, en reconeixement a la seva trajectòria professional al capdavant de la Cambra de la capital del Baix
Camp. Per la seva banda, Isaac Sanromà va fer entrega a Laura Roigé
del Premi Cambra a la Concòrdia, en reconeixement a la bona disposició de la presidenta Roigé per generar complicitats i entesa amb
la Cambra de Reus. L’acte va tenir lloc a La Boella amb la presència
de representants d’ambdós comitès executius, en una trobada que va
voler ser un agraïment i comiat entre els equips de les dues Corporacions que tan bona sintonia van tenir, sobretot, en l’impuls del projecte
Horitzó 2021 per tal de reclamar conjuntament les grans inversions i
infraestructures que necessita el territori per garantir la competitivitat i
creixement de les empreses. En aquest sentit, cal recordar que al maig
de 2019 es van renovar els òrgans de govern de les Cambres del país,
també les de Reus i Tarragona. 11 d'abril de 2019

La Cambra va participar en la posada en marxa de la Comunitat d'Aprenentatge de Cruises
Amicum, entitat creada per millorar l'experiència de visita del creuerista a Tarragona.La primera experiència va consistir en conèixer a fons l'assortiment i les fórmules de treball dels establiments el Lloro, Sports Pàmies i D'NAS en els
propis punts de venda.Aquesta primera sessió va obtenir una alta valoració per part dels participants, atès que els hi va
permetre intercanviar experiències comercials de manera molt directa i amena, però especialment perquè uns establiments van ser prescriptors dels altres. 8 d'abril de 2019
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Reconeixement a Josep Martí, Xavier García Riera i Félix González, membres del Comitè Executiu
de la Cambra de Tarragona que, després d’una dilatada trajectòria de servei a la Corporació tarragonina, van anunciar
que no optarien a un nou mandat. Com a reconeixement van ser distingits per Laura Roigé, presidenta de la Cambra,
amb el Pin d’Or de la Corporació tarragonina. 29 d’abril de 2019

2019

Dinar a la Cambra de Reus
amb Pere Aragonès. Laura
Roigé, presidenta de la Cambra de
Tarragona i Lluís Colet, membre del
Comitè Executiu de la Corporació
tarragonina, van assistir al dinar amb
Pere Aragonès, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya,
que la Cambra de Reus, presidida per
Isaac Sanromà, va organitzar a la Societat El Círcol i que va comptar amb
una nodrida representació d’empresaris del territori. 17 de maig de 2019

Dos anys viscuts amb intensitat. La
Cambra de Tarragona va presentar el “Resum
d’activitats” corresponent als exercicis de 2017
i 2018, un recull en el que s’hi pot trobarel que
va ser el bategar de la Corporació tarragonina
en aquests dos anys caracteritzats, entre d’altres
coses, per l’enfortiment de la internacionalització,
l’aposta per l’executive education, el foment de
l’emprenedoria i la demanda de les infraestructures imprescindibles per garantir la competitivitat
de les empreses i la mobilitat i seguretat de les
persones. 22 de maig de 2019
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Jordi Just, nou president de la Cambra de Reus. Jordi Just va ser escollit nou
president de la Cambra de Reus, en substitució
d’Isaac Sanromà. Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona, va assistir a la recepció
que es va organitzar després de la sessió constitutiva del nou plenari i l’elecció de president i
comitè executiu. Roigé va aprofitar per desitjar-li
al nou president tota mena d'encerts, a l'hora que
li va oferir el suport de la Cambra de Tarragona
per a seguir impulsant aquelles iniciatives, sobretot en matèria d’infraestructures, que suposen un
benefici pel territori.A la foto, Jordi Just, flanquejat per Laura Roigé i Isaac Sanromà. 22 de maig
de 2019

Trobada amb Josep Fèlix Ballesteros. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de
Tarragona, va rebre a Josep Fèlix Ballesteros,
alcalde de la ciutat, que optava a la reelecció.
En el decurs de la trobada, que va tenir lloc a la
Casa de la Punxa, seu de la Corporació tarragonina, Roigé va lliurar a Ballesteros dos documents. Un referit als polígons industrials i l’altre,
al comerç urbà on s’hi recollien tot un seguit de
propostes i millores amb l’esperança de que el
PSC les inclogués dins el seu programa electoral de cara a les properes eleccions municipals i
les apliqués en cas d’assolir responsabilitats de
govern. 23 de maig de 2019
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De Tarragona a Gràcia. Cruises Amicvm i la Cambra de Tarragona van organitzar una visita als establiments del
barri de Gràcia, a Barcelona. Els comerciants tarragonins van conèixer de primera mà diferents formats comercials. En
concret botigues de comerç al detall que oferien productes destinats a la compra per impuls, com Be del grup Natura.
També es van familiaritzar amb models que apostaven per l’experiència dins la botiga i la creativitat, com Fujifilm o
Plom Gallery i models altament especialitzats. Entre aquests últims, la botiga de sabó a granel El Safareig, la mítica
llibreria infantil Casa Anita i la botiga de cervesa artesana La Bodega del Sol. Els botiguers tarragonins van constatar
que per sobreviure dins el sector detallista és imprescindible l’especialització, oferir un tracte personalitzat i un servei
basat en les experiències dels clients a l’establiment. Cruises Amicvm és una iniciativa de l'Ajuntament de Tarragona,
amb la col•laboració d'entitats i associacions de la ciutat. 27 de maig de 2019
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Biovet celebrà a la Cambra el Simposi Internacional. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona,
va donar el tret de sortida als actes de la 32ena edició del Simposi Internacional que Biovet va organitzar a la seu de la
Corporació tarragonina i que va aplegar a professionals de diferents països. L’any 1984 un grup de veterinaris i químics
amb àmplia experiència en la pràctica clínica i en la fabricació de fàrmacs i vacunes van fundar Biovet. Avui aquesta firma
desenvolupa un nou concepte de companyia veterinària, oferint assessorament tècnic i serveis, a més d’una àmplia gama
de productes de gran qualitat (fàrmacs, biològics i barreges nutricionals i tecnològiques). A la foto, Laura Roigé amb el Dr.
Jaume Borrell, president de Biovet. 27 de maig de 2019

Les Cambres de Tarragona i la URV presenten a Valls l’Informe de Conjuntura. Les Cambres de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls i la Universitat
Rovira i Virgili van presentar a la capital de l’Alt Camp
l’Informe de Conjuntura corresponent al primer trimestre
de 2019.Val a dir que a l’Informe es va posar de manifest
que la situació econòmica global refreda les expectatives
econòmiques de Tarragona. El menor creixement a escala global va repercutir en alguns indicadors socioeconòmics a les Comarques de Tarragona, la qual cosa es va
traduir en una caiguda de les expectatives. Atès, entre
altres coses, que la taxa d’atur es va mantenir al 15,49
per cent, superior a la mitjana catalana i espanyola.A la
foto, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, flanquejada per Jordi Just, president de la Cambra
de Reus i Josep Maria Rovira, president de la Cambra
de Valls. 30 de maig de 2019
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Dinar de networking a La Boella. Veolia i la Cambra de Tarragona van organitzar un dinar de networking a
La Boella. En el decurs de la trobada, impulsada per Veolia, les empreses participants van compartir opinions, projectes, van aprofitar per establir sinèrgies entre elles i es va parlar de temes estratègics com ara la retenció del talent, la
Formació Professional Dual o la indústria 4.0, entre d’altres. 12 de juny de 2019

Les presidències de les quatre
Cambres de Tarragona. Laura Roigé,
presidenta de la Cambra de Tarragona, va
coincidir amb Jordi Just, president de la Cambra de Reus; Francesc Faiges, president de
la Cambra de Tortosa i Josep Maria Rovira,
president de la Cambra de Valls en el marc
de la celebració dels Premis Gaudí Gresol, celebrats a la capital del Baix Camp. 13 de juny
de 2019
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Trobada dels Comitès de les
Cambres de Tarragona i Reus.
Representants dels nous Comitès Executius de les Cambres de Tarragona i
Reus, (escollits a les darreres eleccions
de 2019) i encapçalats per la presidenta
Laura Roigé i el president Jordi Just, van
mantenir una trobada a La Boella, que
va servir per establir sinèrgies i posar les
bases per treballar de forma coordinada
en aquelles iniciatives que són estratègiques pel territori, sobretot pel que fa a
infraestructures i al projecte conjunt Horitzó 2021. 20 de juny de 2019

La Cambra també celebra el 4 de juliol, festa nacional dels USA. Un any més la Cambra de Tarragona fou convidada a la recepció oficial que amb motiu del 243 Aniversari de la Independència dels Estats Units es va
celebrar al Consolat de Barcelona, on s’hi van donar citaels màxims representants de la societat civil, la política, l’empresa i l’economia de Catalunya. A la foto principal, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, amb Robert J.
Riley, cònsol general dels EUA. I a l’altra, amb Javier Godó Comte de Godó, president-editor de La Vanguardia, en el
decurs de la recepció. 2 de juliol de 2019

El president de la Generalitat rep als presidents de les Cambres catalanes. Quim Torra, president
del Govern de Catalunya, va rebre al Palau de la Generalitat als presidents i presidentes de les Cambres catalanes
sorgits/sorgides de les eleccions de 2019, així com als representants dels respectius òrgans de govern. A la foto, Laura
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, amb Ramon Marsal, tresorer; Agustí Domènech i Joan Aregio, membres
del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona i Marc Jussen, vocal del Ple de la Cambra, en companyia del president
Torra i Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement. 1 de juliol de 2019
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Lagupres celebra a la Cambra el seu 15è aniversari. Lagupres va celebrar el seu 15è aniversari a la
Cambra de Tarragona. Laura Roigé, presidenta de la Corporació tarragonina, va donar la benvinguda a l’empresa fundada per Àngel Blanco i Dolors Masdeu i va recordar que “Lagupres, amb seu a Constantí, va començar oferint serveis
bàsics de neteja industrial a empreses de Tarragona i Barcelona.Però gràcies a la visió de futur de la Dolors i l’Àngel i
a la creació d’un equip de professionals amb molt de talent avui és líder a Espanya, i referent a Europa, en serveis de
neteja industrial i carga i extracció de catalitzadors en ambient inerta.I no només això, sinó que han obert delegacions a
Barcelona, Biscaia i Huelva. I s’han expandit a Portugal, França, Holanda i Alemanya.En total donen feina a un centenar
de persones, 70 d’elles a les Comarques de Tarragona”.11 de juliol de 2019
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La Cambra, solidària amb la Fundació PortAventura. Un any més la Cambra de Tarragona va mostrar
la seva vessant més solidària tot participant a la novena edició del Sopar de la Fundació PortAventura. Val a dir que la
vetllada va ser tot un èxit ja que es van recaptar més de 100.000 euros, uns fons que es van destinar a recolzar la tasca
que fa l’Associació de Cardiopaties Congènites (Aacic), la Fundació Rosa María Vivar i Port Aventura Dreams Village.
Des de la Cambra de Tarragona no podem més que lloar i felicitar la gran tasca que fa la Fundació Port Aventura, encapçalada per Ramon Marsal, president. A la foto i d’esquerra a dreta, Jordi Ciuraneta, Carlos Arola, José Luis García
i Lluís Colet, membres del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona, amb Laura Roigé, presidenta de la Corporació
tarragonina. 11 de juliol de 2019
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Excel·lent acollida de la sessió sobre el registre de la jornada de Dades i Serveis. Dades i
Serveis va aplegar a més de mig centenar d’assistents a la sessió “Problemàtica del registre de la jornada. Valoració
del temps de treball efectiu”, que va tenir lloc a la Cambra de Tarragona i que va comptar amb la intervenció, com a
ponent, de Ricardo López, advocat laboralista i soci d’AGL.“El 12 de maig va entrar en vigor el registre de la jornada
laboral a les empreses. Una mesura per garantir el compliment dels límits de l’horari de treball, tot possibilitant-ne
el control per part de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social i lluitar, així, contra determinats abusos en els contractes a temps parcial i les hores extres. Fins aquí la teoria. La pràctica ha estat una altra cosa ben diferent, ja que
la seva aplicació ha generat tot un seguit de problemàtiques que, quan tot just es compleixen dos mesos de la seva
entrada en vigor, encara no estan aclarides”, va explicar Xavi Artal, director general de Dades i Serveis. En el decurs
de la seva intervenció Ricardo López va repassar què diu la normativa, va entrar a valorar-la en base a la seva experiència professional, va incidir en el que assenyala la Inspecció de Treball i, per últim, va explicar què s’entén per
temps de treball efectiu.Dades i Serveis és un referent a les Comarques de Tarragona en serveis d’assessoria i gestió
a les empreses. Està present a Tarragona, Amposta i Santa Coloma de Queralt. Disposa d’un equip de professionals
especialitzats en les àrees de Laboral, Fiscal, Jurídic, Comptable i Mercantil. 12 de juliol de 2019
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L’Alcalde Ricomà es reuneix amb el
Ple de la Cambra. Pau Ricomà, alcalde de
Tarragona, va ser rebut pel Ple de la Cambra de
Tarragona en una trobada en la que el màxim
representant de la ciutat va exposar l’estratègia i les accions que en matèria econòmica, foment de l’emprenedoria, captació d’inversions
i promoció i dinamització dels principals actius
de Tarragona impulsarà en els propers quatre
anys. Els membres del Ple de la Corporació
tarragonina es van interessar per assumptes lligats a la millora dels polígons industrials, la promoció turística i la captació de creuers, la neteja
de la ciutat, el creixement i desenvolupament
urbà, o l’aprofitament d’infraestructures emblemàtiques com el Banc d’Espanya, entre d’altres
temes. Laura Roigé va recordar a Ricomà que
“tal i com hem fet sempre, quan l’Ajuntament
ens consulti i ens demani la nostra col•laboració
ens tindrà al seu costat per aportar la nostra
experiència i treballar plegats en benefici de la
ciutat”. 15 de juliol de 2019

La Cambra recolza el comerç de Salou. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va participar
a l’acte commemoratiu del desè aniversari de l’Associació Shopping Salou Comerciants i Empresaris, una trobada en
la que l’Ajuntament de Salou va reconèixer la labor integradora i dinamitzadora del comerç feta per aquesta associació
presidida per Juli Vilaplana. Roigé va posar en valor l’associacionisme en sectors estratègics com el comerç i va destacar
la vitalitat de l’Associació com a exemple de bona feina. L’acte va comptar també amb la presència d’Hèctor Màiquez,
regidor de Promoció i dinamització econòmica i empresarial, comerç, mercat i consum; Montserrat Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya; Montserrat Gallardo, subdirectora general de Comerç de la Generalitat;
Carme Mansilla, directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de la Generalitat a Tarragona, entre d’altres.
18 de juliol de 2019
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Trobada amb l’alcalde de Salou per impulsar projectes de territori. Laura Roigé, presidenta de
la Cambra de Tarragona, va rebre a Pere Granados, alcalde de Salou, a la Casa de la Punxa, seu de la Corporació
tarragonina. La reunió va servir per establir sinèrgies de col•laboració que ajudin a impulsar els projectes estratègics
de territori com ara infraestructures, comerç i turisme.Així, doncs, es va parlar de l’autovia A-27, la construcció de
l’estació central al sud de l’Aeroport o la construcció d’un ramal que permetria la connexió entre la futura estació de
Salou-Port Aventura i l’eix central del Corredor Mediterrani.A la foto, i d’esquerra a dreta, Jordi Cáceres, director de
Projectes i Competitivitat de la Cambra; Laura Roigé, presidenta de la Cambra; Pere Granados, alcalde de Salou;
Hèctor Màiquez, regidor i vicepresident del Patronat Municipal de Turisme de Salou i Joaquim Cristià, membre del
Ple de la Cambra. 8 d'agost de 2019

La Cambra, amb Torredembarra. Dins l’estratègia de reforçar els llaços amb el territori i posar la Cambra
al servei del creixement i la promoció econòmica de les Comarques de Tarragona, Laura Roigé, presidenta de la
Corporació tarragonina, va rebre a Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra.Damunt la taula temes estratègics
com ara les col•laboracions que es poden establir per reclamar davant les diferents administracions les infraestructures necessàries. I també la proposta d’activació de sectors clau pel municipi com són el comerç i el turisme.A la
foto, i d’esquerra a dreta, Jordi Cáceres, director de Projectes i Competitivitat de la Cambra; Josep Maria Guasch,
regidor de Comerç, Indústria, Activitats Econòmiques, Urbanisme, Obra Pública, i Hisenda; Laura Roigé, presidenta
de la Cambra i Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra. 14 d'agost de 2019
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Recepció a l’Ajuntament del Morell. Dins l’estratègia de reforçar els lligams amb el territori i establir sinergies
de col•laboració en matèria de promoció econòmica i comercial, impuls de la formació i demanda de les infraestructures
necessàries per garantir la competitivitat de les empreses i la mobilitat de les persones, Laura Roigé, presidenta de
la Cambra de Tarragona, va visitar l’Ajuntament del Morell on va ser rebuda per Eloi Calbet, alcalde i Mònica Casas,
regidora de Promoció Econòmica. 10 de setembre de 2019

Laura Roigé, a l’ofrena de la
Diada. Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona, va desafiar un
matí plujós per prendre part a l’ofrena
amb motiu de l’11 de Setembre, Diada
Nacional de Catalunya, que va tenir lloc
al monument a Rafael Casanova de la
ciutat de Tarragona. 11 de setembre de
2019
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H&T Presspart inaugura una nova planta de producció. H&T Presspart va inaugurar a l’Arboç una nova
planta de producció de sistemes per a l'administració de fàrmacs i components farmacèutics. L’acte va comptar amb la
presència de Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona i de Kirsty Bourner, en representació de Glaxo Smith
Kline. Amb aquesta inversió H&T Presspart Tarragona es consolida com a fabricant líder en inhaladors de dosis de
mesura per tractar l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Thomas Portune, director general d'H&T Presspart
Tarragona, va assenyalar que “estem inaugurant una fàbrica moderna, digital i altament automatitzada capaç de produir
més de 300 milions d'unitats de components farmacèutics a l'any. Així ajudarem a millorar la vida dels pacients que
pateixen malalties pulmonars a tot el món. Això és una gran notícia pel nostre grup i pel territori". H&T Presspart és líder
mundial en la fabricació de sistemes per a l'administració de fàrmacs i components farmacèutics. Forma part del grup
alemany Heitkamp i Thumann. 18 de setembre de 2019

Laura Roigé, al Comitè Executiu del Consell de Cambres. Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona, fou escollida per formar part
del Comitè Executiu del Consell General de Cambres
de Catalunya, una institució que representa a totes les
Cambres del país, presidida perJoan Canadell, president de la Cambra de Barcelona, mentre que Jaume
Fàbrega, president de la Cambra de Girona, en va ser
escollit vicepresident. Ramon Alberich, president de la
Cambra Sabadell, tresorer. Pol Fages, president de la
Cambra de Palamós; Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona i Jaume Saltó, president de la
Cambra de Lleida, com a vocals, tots ells van ser elegits per majoria en els seus respectius càrrecs. 20 de
setembre de 2019
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Condol per la mort de Miquel Valls. La Cambra de Tarragona
va expressar el seu més sentit condol als òrgans de govern de la Cambra de Barcelona, als familiars i amics de Miquel Valls per la seva mort.
Valls va ser president de la Cambra de Barcelona del 21 de juny de
2002 al 17 de juny de 2019, president del Consell General de Cambres
de Catalunya durant el mateix període i vicepresident de Cámara de
España, entre d’altres càrrecs i responsabilitats dins l’àmbit empresarial
i associatiu del país. Descansi en pau. 22 de setembre de 2019

Laura Roigé, a la jornada de la URV sobre comerç exterior. Laura Roigé, presidenta de la Cambra
de Tarragona, va prendre part a la jornada “La innovació i la internacionalització com a eixos de la competitivitat
empresarial”, que va organitzar la Universitat Rovira i Virgili amb les Cambres de Tarragona i va comptar amb la
presència d’Àngels Chacón, consellera d'Economia i Coneixement de la Generalitat; María José Figueras, rectora de
la URV, així com diferents empreses del territori. 4 d'octubre de 2019
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La Cambra de Tarragona va acollir la jornada
“Expatriació i viatges
d’empresa.
Desplaçament de treballadors a l'estranger i optimització de
despeses dels viatges corporatius”, organitzada per Feliu
i IBTA. I la col•laboració d’Air
France KLM, Amec i Ricoh.
La sessió va comptar amb les
intervencions de Montserrat
Feliu, sòcia directora de Feliu N&I; Antonello Simoncini,
Purchase Manager de Ricoh;
Alejandro Gallego, director
de la Business Unit 3 d'Amec
i Carlos Quesada, Air France
KLM Delta Air Lines. 29 d'octubre de 2019

Trobada amb la presidenta de la Diputació. Laura Roigé, presidenta de la Cambra i Ramon Marsal, tresorer de la Cambra, van ser rebuts per Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, en una visita oficial
que va servir per posar damunt la taula i analitzar els temes estratègics del territori i establir sinergies de col•laboració.
13 de novembre de 2019
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Tomás Alcoverro presenta el seu llibre a la Cambra. Tomás Alcoverro, el degà dels corresponsals internacionals de premsa i Premi Nacional de Comunicació 2019, va presentar a la Cambra de Tarragona el seu darrer llibre
“Un barceloní a Beirut. Viatges d’anada i tornada d’un corresponsal”. La introducció va anar a càrrec de Laura Roigé,
presidenta de la Cambra i Antoni Coll, periodista i conseller editorial de Diari de Tarragona.A la foto, Tomás Alcoverro
signant en companyia de Laura Roigé i Antoni Coll. 18 de novembre de 2019

Primera edició de la Salou Shopping Experience. La Cambra de Tarragona, l’Ajuntament de Salou i l’Associació Shopping Salou van presentar, en roda de premsa, la primera edició de la Salou Shopping Experience, una iniciativa
que es va desenvolupar del 18 al 30 de novembre i va comptar amb la participació de 22 establiments comercials, que hi
van presentar 50 experiències amb l’objectiu de promocionar i posar en valor l’oferta comercial de la capital de la Costa
Daurada. A la foto, presentació de la iniciativa amb Pere Granados, alcalde de Salou; Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Héctor Maiquez, regidor de l’àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament de Salou i Juli Vilaplana,
president de l’Associació Shopping Salou. 15 de novembre de 2019
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propostes concretes, estudiades i desenvolupades com la remodelació i peatonalització
de les coques superiors de la Rambla Nova, l’any 2008. L’execució de les millores recomanables a Illa Corsini davant l’obertura del Mercat Central, el 2013. O la necessitat
d’activar una política d’aparcaments atractiva per evitar la imatge de ciutat cara, el 2014.
Entre moltes altres consideracions i propostes que s’han anat presentant en els darrers
anys i que, des de diferents àmbits, sobretot de l’administració local, no sempre han
tingut la resposta esperada.
Totes aquelles llums de color àmbar, que ja s’intuïen anys enrere ara s’han convertit en
vermelles. Davant d’aquesta situació, la Cambra de Tarragona proposa activar un Pla
de xoc impulsat per l’Ajuntament de Tarragona amb l’acord dels actors comercials de la
ciutat, promovent les següents línies d’actuació:
Línia 1. Recolzament al comerç del centre urbà

“Pla de xoc a favor del comerç de Tarragona”
La Cambra va presentar el document “Pla de xoc per dinamitzar el centre comercial de
la ciutat de Tarragona”, un document que proposava tot un seguit d’iniciatives per revitalitzat el comerç davant la forta desertització en artèries tan emblemàtiques com són
la Rambla Nova, i que reproduïm:

“No podem esperar més. El centre de Tarragona necessita un pla de xoc per mantenir i
atreure l’activitat comercial. Actuacions que retornin el dinamisme social i cívic de la ciutat.
La desertització dels centres urbans és una constant generalitzada, tot i que moltes ciutats
li han donat la volta amb la implicació de tothom, noves idees i una gestió professionalitzada de l’espai urbà.
El tancament constant d’establiments emblemàtics i de marques reconegudes està malmetent de forma continuada el posicionament comercial al centre urbà de Tarragona.
Avui per avui, el centre de la ciutat va perdent la seva identitat com a espai de compres.
La manca d’actuacions públiques, coordinades amb el sector privat, ens ha portat a un
carreró sense sortida: o actuem o perdem el petit comerç del centre. La principal arteria
comercial, la Rambla Nova, s’està morint i l’únic que fa la ciutat és donar-li el condol.
L’Ajuntament no pot ser-ne només espectador del seu deteriorament, calen polítiques actives de promoció i ajuts puntuals als negocis.
La Cambra de Tarragona ha reivindicat sempre la necessitat de dur a terme intervencions
urgents davant el canvi de paradigma al qual s’enfronta el sector comercial. I ho ha fet amb

En primer lloc, es fa necessari consolidar les activitats comercials existents amb mesures per augmentar la seva competitivitat (digitalització, foment d’experiències de compra,
mesures de foment d’adequació dels locals comercials per tal de que siguin més atractius, utilització de l’espai públic a baix preu, fiscalitat municipal tova...).
La digitalització és fonamental. Caldria que el comerç urbà desenvolupés promocions,
comunicacions i impuls de contactes via smartphone amb aplicacions APP amb el suport
de l’Ajuntament i la col•laboració estratègica de la Cambra de Tarragona.
I resulta fonamental el desenvolupament del concepte de botigues amables amb atenció més personalitzada, comercialització dels actius autòctons, i interacció amb el seus
clients (oferint tallers, tastos o inclús cedint espais a cost zero, entre d’altres).
D’altra banda, caldria fomentar un programa per a la inversió i atracció de nous actors
comercials amb mesures fiscals atractives, política d’usos de locals buits, o proposta
d’un pla d’usos comercials per concentrar les àrees de comerç.
Línia 2. Impuls de la dinamització comercial
La Cambra de Tarragona proposa la creació d’un nou ens de gestió pública i privada,
mentre no es pugui activar la constitució de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana
(APEU), que preveu el desenvolupament de la Llei de Comerç de Catalunya, i que s’encarregui de la dinamització comercial de la ciutat de forma coordinada.
El primer repte és aconseguir que la ciutadania es torni a fer seva la Rambla Nova o els
espais d’Illa Corsini tot fomentant activitats esportives, socials o cíviques amb les associacions de la ciutat.
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També es fa necessari un pla anual de les fires i esdeveniments per implicar el sector
comercial amb campanyes de promoció senzilles, però que impliquin al major nombre
d’actors comercials possibles amb una bona difusió, i amb una calendarització adequada en funció també de l’activitat cultural i esportiva, per aprofitar sinèrgies. Així com
programar activitats de reclam al carrer, en funció de la temporada i l’oportunitat, augmentar la inversió publicitària i de difusió per tots els mitjans. Ara mateix se’n fa poca o
gens. Es fa necessari impulsar la marca Tarragona Capital Comercial.
Aquí també cal una política de mobilitat comercial. Per això demanem la gratuïtat o
preus gairebé simbòlics pels aparcaments de la ciutat, sobretot els cèntrics, en horari
de les 15 a les 24 hores tots els dissabtes de l’any per afavorir les compres, visites i la
despesa en establiments de restauració. Així compromoure la mobilitat comercial entre
les diferents zones de la ciutat (El Corte Inglés-Parc Central-Centre Ciutat) i també
amb els parcs comercials (Gavarres-Carrefour-PP13), millorant la fluïdesa del tràfic en
punts concrets els dies de major afluència comercial.

2019

Trobada de les quatre
Cambres de Tarragona.
Laura Roigé, presidenta de la
Cambra de Tarragona; Jordi Just,
president de la Cambra de Reus;
Francesc Faiges, president de la
Cambra de Tortosa i Josep Maria
Rovira, president de la Cambra
de Valls, van mantenir una reunió
de treball a Reus en la que van
posar en comú el temes estratègics de territori. 2 de desembre
de 2019

En definitiva, cal traslladar una imatge de ciutat comercial, on l’aparcament no sigui un
cost per gaudir de compres i d’oci.
Línia 3. Consolidar les sinèrgies entre turisme i comerç

El principal atractiu del centre de la ciutat és el turisme, cal promoure les sinèrgies
entre ambdós sectors. Tarragona té un patrimoni monumental desaprofitat, el comerç
ha d’actuar com el principal prescriptor i altaveu. Caldria un esforç en la millora de la retolació i, sobretot, la promoció dels nostres actius. La captació de visitants per aquesta
línia afavoriria al comerç.
En aquest sentit, la Cambra de Tarragona és partidària de que la ciutat sigui declarada
municipi turístic a efectes d’horaris comercials, com ja ho són la majoria de municipis
turístics del territori.26 de novembre de 2019

L’economia està estable, segons la URV i les Cambres. Tot i certa frenada de l'economia a la zona
euro, l'economia espanyola és de les que més creix. Per la seva banda, les expectatives de tancament d'any a les
Comarques de Tarragona van manifestar dificultats per incrementar la productivitat, conjuntament amb les dificultats
d'inversió. Els resultats del tercer trimestre de 2019 van demostrar un ralentí en el dinamisme, sense canvis en l'oferta
productiva i amb poques perspectives de millora. Aquestes són algunes de les conclusions que es van recollir a l’Informe de Conjuntura de la URV i les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, que es va presentar a la capital de
l’Alt Camp.5 de desembre de 2019
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comercials i l’Ajuntament de Salou per dur a terme la campanya Salou Shopping Experience, un certamen d’experiències de compra en punt de venda que amb caràcter
experimental s’ha realitzat a la capital de la Costa Daurada amb 22 comerços de primer
nivell, que han organitzat un total de 50 experiències adreçades a clients. Les fórmules
d’actuació per fer més competitiu el comerç fora de temporada han estat molt clares i
definitòries durant aquest Salou Shopping Experience:
Primer, promoure les vendes fora de temporada turística, manifestar que el comerç de
Salou és viu tot l’any, anticipant-se al Black Friday i a les compres de Nadal.
Segon, generar experiències de compra: la realització d’activitats als propis establiments
durant un període ampli de temps, que sorprengui per la seva originalitat i per la professionalitat dels comerciants, veritables coneixedors i personals shoppers.

“Salou, comerços que inspiren!”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.

“El comerç en municipis turístics arrossega els estigmes de producte de baixa qualitat i el
d’establiments tancats fora de la temporada estival. Aquest estereotip no lliga gens ni mica
amb la realitat actual en la que ens trobem: establiments oberts tot l’any, especialitzats,
amb espais atractius, professionals de primera línia i un servei d’atenció al client immillorable.
Tot i això, el comerç en municipis turístics no té el reconeixement que és mereix, com un
actiu de primer ordre. Cal recordar, en aquest sentit, que el sector representa aproximadament el 25 per cent de les activitats econòmiques dels municipis litorals, i és la segona o
tercera activitat que realitza el turista i visitant de la Costa Daurada.
No obstant, el comerç viu un canvi de paradigma. A ningú se li escapa la transformació que
estan experimentant els hàbits del consumidor, la convivència entre botiga física i digital,
i les adaptacions constants als perfils de turistes dels mercats emissors. Som davant el
repte d’aconseguir que l’activitat comercial continuï essent important a la temporada turística. Tenim l’oportunitat d’aconseguir que el comerç en municipi turístic sigui un referent
pel consumidor durant tot l’any.
De fet, aquest va ser l’objectiu principal que ens va impulsar a col•laborar amb els agents

Tercer, avançar cap al comerç digital: promoure que els comerciants interactuïn de forma
real a totes les xarxes amb consumidors, vinculant-les a una campanya de màrqueting
digital conjunta de promoció.
Quart, comunicar l’oferta comercial de qualitat de Salou: qualsevol estratègia de comercialització passa per una bona campanya de comunicació, volem que el comerç de
Salou interactuï amb el seus clients i que aquests coneguin i reconeguin la seva professionalitat.
I, per últim, fer que els comerços siguin els veritables protagonistes: hem volgut donar-li
el tomb a les campanyes de promoció comercial, volíem que a les botigues de Salou
passessin coses, de manera que tots els actes s’han celebrat en els propis establiments
comercials, creiem que és la millor promoció possible.
Tot plegat, ha fet del Salou Shopping Experience una proposta nova i atractiva dins
l’àmbit de les promocions comercials que es realitzen a nivell local, perquè ha primat
la qualitat del producte/servei i la professionalitat del sector, on s’intenta que el comerç
local sigui un referent pels consumidors i turistes de la zona.
Per finalitzar, cal esmentar que l’esforç d’aquest Salou Shopping Experience ha estat
possible gràcies al suport del Feder de la Unió Europea i el cofinançament de la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Hisenda, com a actuació al projecte de dinamització
inclòs dins el Pla de Suport al Comerç Minorista 2019.
Vull agrair, també, la col•laboració de tots aquells que han fet realitat aquests quinze dies
de campanya: regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Salou, consultors de màrqueting,
i molt especialment a tots els comerços participants. Crec que la campanya no podia
tenir millor lema: Salou comerços que inspiren!”. 11 de desembre de 2019
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EMPRESES PREMIUM
Una trentena d’empreses fan costat a aquelles iniciatives que en matèria de dinamització econòmica,
vertebració del territori i foment de la internacionalització de les empreses s’impulsen des de la Corporació tarragonina. Són les anomenades Empreses
Premium de la Cambra de Tarragona. Durant 2019 la
llista es va continuar ampliant.
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Miquel Mestre Llop, Soci director de Mestre Economistes i Advocats, i Pedro Cambas, Soci director d’ETL
Global Addiens van signar el conveni Premium de la Cambra de Tarragona. La firma d'assessorament fiscal i legal,
comptable, auditoria i consultoria ETL Global va desembarcar a Tarragona de la mà de dos despatxos històrics com són
Mestre Economistes i Advocats (Salou) i Gabinete Aransay (Tarragona capital). La presentació de la firma va tenir lloc el
17 de gener a la Cambra de Tarragona, en el marc de la jornada "La responsabilitat d'administradors i directius de pimes
i societats no cotitzades. Com evitar qualsevol risc?". ETL Global és una firma d'origen alemany especialitzada en serveis
professionals d'assessorament fiscal i comptable, legal, auditoria i consultoria. Avalada per gairebé 50 anys d'experiència i
amb presència en més de 50 països, ETL Global ha anat integrant diferents firmes i professionals de prestigi al nostre país
amb l'objectiu de convertir-se en líder en assessorament a la petita i la mitjana empresa. 15 de gener de 2019

CaixaBank i la Cambra de Tarragona van renovar la seva aliança per col•laborar en l’àmbit de la internacionalització.
El conveni, signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, i Jaume Masana, director territorial de
CaixaBank a Catalunya, va refermar el suport de l’entitat financera a les activitats de la Corporació tarragonina pel que
fa a l’assessorament en mercats internacionals, la celebració de jornades informatives sobre països a on exportar i les
missions empresarials que la Cambra programa a Àfrica, sobretot als mercats subsaharians, on és una referència a nivell
nacional.L’acord contempla la programació de cursos per a la formació del personal responsable dels departament de
comerç internacional en àrees com vendes, cobrament, pagament i finançament internacional.Jaume Masana, va manifestar que l’acord de col•laboració amb la Cambra de Tarragona “és una mostra del compromís de l’entitat financera amb
les empreses de Tarragona”. Així mateix, va destacar el paper fonamental del comerç exterior a l’economia tarragonina.
Laura Roigé, va agrair a CaixaBank el seu compromís amb la internacionalització i va recordar que “amb els convenis
Premium estem creant tot un seguit de sinèrgies amb les principals empreses de les Comarques de Tarragona i també
amb aquelles amb interessos al territori, i assolint d’aquesta manera el múscul necessari per seguir fent de la Cambra de
Tarragona un proactiu referent de la societat civil en l’impuls de l’economia, i al servei de l’emprenedoria”. 15 de juliol de
2019
Ángel Blanco, gerent de Lagupres SL, va signar el conveni Premium de la Cambra de Tarragona. Lagupres és
líder a Espanya, i referent a Europa, en serveis de neteja industrial i carga i extracció de catalitzadors en ambient inerta.
La companyia, amb seu a Constantí, va començar la seva activitat l’any 2004 donant serveis bàsics de neteja industrial
en els entorns empresarials de Tarragona i Barcelona. 15 anys després d’aquells inicis, i a través de les delegacions de
Barcelona, Biscaia i Huelva, arriba al conjunt d’Espanya i també a Portugal, França, Holanda i Alemanya. I té l’objectiu,
de cara als propers anys, de fer el salt a nous continents. Actualment dóna feina a més d’un centenar de persones, 70
d’elles a les Comarques de Tarragona. A la foto, i d’esquerra a dreta, Michael Preuss, conseller i representant de la
multinacional alemanya LOBBE (incorporada a l’accionariat de Lagupres); Laura Roigé, presidenta de la Cambra de
Tarragona; Dolors Masdeu i Ángel Blanco (socis fundadors de la companyia).28 de març de 2019
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Air France-KLM i la Cambra de Tarragona van
decidir renovar l’acord de col•laboració com a Empresa Premium, per la qual cosa aquest mundialment reconegut grup aeri patrocina i dona suport
a les accions que en matèria d’internacionalització
de les empreses s’impulsen des de la Corporació
tarragonina. L’acord, signat per Carles Quesada, account manager d’Air France-KLM, i Laura
Roigé, presidenta de la Cambra, va suposar un
important impuls i reconeixement a la continuada
tasca en el camp del foment del comerç exterior,
representat sobretot per les missions empresarials que cada any surten de Tarragona, l’organització dels Obrint Mercats (jornades informatives
i de promoció de mercats exteriors), els Premis a
la Internacionalització, la Guia de l’Exportador, els
cursos de formació i l’assessorament. Una oferta
que, en el seu conjunt, converteix a la Cambra
de Tarragona en un referent a nivell nacional en
el camp de la internacionalització de les empreses, sobretot pel que fa a la seva experiència en
els mercats africans i més específicament en els
subsaharians. 26 de juliol de 2019

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de
Tarragona, va signar amb Xavier Benavent, director de Màrqueting de Sage i Jordi
Sans, Business Development Manager de
Sage, el conveni Premium de la Cambra de
Tarragona. Un acord pel qual Sage faria costat
a aquelles iniciatives que en matèria de dinamització econòmica, vertebració del territori
i foment de la internacionalització de les empreses s'impulsen des de la Corporació tarragonina. Sage potencia l'èxit de les empreses
i les seves comunitats a tot el món gràcies a
l'ús de tecnologia intel•ligent i a la creativitat
del seu equip de professionals. Aporta energia,
experiència i tecnologia per inspirar als clients
amb l'objectiu que compleixin els seus somnis.
Sage és una empresa que cotitza a l'FTSE
100, té 13.000 empleats a 23 països i treballa
amb una pròspera comunitat d'emprenedors,
propietaris d'empreses, comerciants, comptables, partners i desenvolupadors que impulsen
l'economia global. A la foto, i d’esquerra a dreta, Jordi Sans, Laura Roigé i Xavier Benavent.
21 de novembre de 2019
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Si vols més informació sobre l’activitat de la Cambra de Tarragona durant 2019 visita

www.cambratgn.com

Per recuperar les sessions dels “Bon dia Tarragona” visita www.cambratgntv.com
Pots seguir a la Cambra de Tarragona a:

