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A principis de 2020, en la prèvia a la presentació de l’Infor-
me de Conjuntura que elaborem amb la URV i la resta de 
Cambres de les Comarques de Tarragona, valoràvem com 
de bones eren a nivell de país, i també a casa nostra, les 
previsions econòmiques. “Això si el coronavirus no ho es-
guerra”, es va deixar anar en un moment de la conversa. 
La frase lluny de sonar a premonició va ser entesa com una 
absoluta exageració, pronunciada més que res per trencar el 
gel. Com ens podia afectar un virus que estava tant lluny, a 
la Xina? Impensable. No entrava en cap equació futurible el 
seu paralitzant abast.

Un mes després les distàncies geogràfiques i mentals s’ha-
vien escurçat tant com per fer que el coronavirus truques a 
les nostres portes. I la malaltia de la Covid-19 va començar 
a trasbalsar-ho tot, fins avui, en el moment d’escriure aques-
tes línies.

L’any 2020 ha estat l’any maleït que ningú s’esperava. S’ha 
endut la vida de familiars, amics, companys de feina, sa-
ludats i coneguts quan encara no els hi tocava marxar. Ha 
posat al límit les costures d’un sistema sanitari que creiem 
infal·lible. Ha demostrat les febleses d’uns governs i admi-
nistracions preparades per gairebé tot, menys per una pan-
dèmia. Ha paralitzat fins a l’ofec sectors motors de la nostra 
economia. I ens ha deixat en una situació social i sanitària 
que costarà temps i esforç redreçar.

A la Cambra de Tarragona vam entendre de seguida que ha-
víem de fer valdre la nostra experiència. I, tot i que la situació 
era inèdita en els més de 130 anys de la Corporació, vam 

L’any que ningú s’esperava
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posar tota l’estructura professional i operativa al servei d’unes 
empreses i unes persones que ens necessitaven més que 
mai. Primer amb un esforç de comunicació per mantenir-los 
al dia de tot el que es publicava, és deia i els interessava per 
garantir el dia a dia dels seus negocis, empreses i activitats. 
Després orientant tota l’estratègia a aportar valor i llum a un 
panorama canviant i complicat. I pel camí, escoltar-los molt i 
posant-nos en la seva pell.

Malgrat el terratrèmol ens hem mantingut optimistes. Qui em 
coneix sap que, de natural, soc optimista. Per això vull agra-
ir, tant als òrgans de govern com a l’equip de professionals, 
que no hagin defallit en cap moment. Tots van entendre que 
tocava ajudar, fent els esforços que fossin necessaris, tenint 
en compte que nosaltres, òbviament, tampoc tenien cap bola 
de vidre ni receptes màgiques.

Les pàgines que teniu a continuació reflecteixen totes les ac-
tuacions que hem fet durant aquest estrany 2020 per ser més 
útils que mai. Si voleu un resum ràpid, us proposo que veieu 
el vídeo en el que en un minut explico tot el més destacat que 
hem fet. 

D’aquest patiment i angoixa n’ha de sortir, a la força, un món 
millor. Més sostenible, solidari i just. I on els aspectes lligats 
a la salut, la digitalització, la relació amb l’entorn i la mobilitat 
han de marcar el nou rumb. Si no és així serà impossible que 
fem front a tots els reptes que haurem de superar i que, si o 
si, necessitarem convertir en oportunitats. 

En l’assoliment d’aquests objectius hi som cridats tots.

Laura Roigé
Presidenta de la Cambra de Tarragona

VÍDEO
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https://youtu.be/XUg9KZti0Jg
https://youtu.be/XUg9KZti0Jg
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Presidenta - Roigé Pons, Laura

Vicepresident 1r - Sancho Hernández, Javier 

Vicepresident 2n - Aldecoa Llauradó, Fernando

Vicepresident 3r - Arola García, Carlos

Tresorer - Marsal Minguella, Ramon

Vocal - Colet Roselló, Lluís

Vocal - García Martínez, José Luis

Vocal - Oriol Rovira, Joan

Vocal - Aldecoa Llauradó, Antonio

Vocal - Domènech Sevil, Agustí

Vocal - Aregio Navarro, Joan

Vocal - Ciuraneta Riu, Jordi

Comitè Executiu Vocals consultors

Carreres, Joan Enric

Colet, Jordi 

Cruset, Josep Maria

González, Miguel Angel

Masdeu, Dolors

Portune, Thomas

Pujol Matilla, Mariluz

Rugí, Marc

Vallés, Ana

Vives Boada, Sergi

Membres del Ple 

Alvárez Herrero, Carlos

Artal Martí, Xavier

Asamà Esteve, Anna

Brull Lleixà, Àngels

Bustos Claramunt, Melcior Lluís

Capdevila Gascón, Joan Miquel

Chillida Rabadà, Josep Maria

Cristià Oliva, Joaquim

Fullana Galofré, Jaume

García Perera, Xavier

García Suñé, Antonio

Gené Baquero, Eduard

Jové Benítez, Josep

Jussen, Marc

COMPOSICIÓ DE LA CAMBRA DE TARRAGONA

Mateo Sementini, Sonia Ángela

Montaño Salmeron, Manuel

Morell Escoda, Jaime

Muñoz Caballero, Valentí

Muñoz Marco, Miguel

Pulido Ruiz, Pedro

Romeu Valverde, Joan

Sabaté Giménez, Lluís

Sañudo Sánchez, Eduardo

Sariol Martí, Jaume

Solà Sugrañes, Francesc

Vallcorba Plana, José Alberto

Vidal Sanz, Narcís

5



La crisis sanitària global per la pandèmia de la Covid-19 va alterar la programació de missions 
comercials. Amb tot, la Cambra de Tarragona va ser la primera d’Espanya i la primera d’Europa 
en tornar a organitzar missions presencials d’ençà la declaració de l’estat d’alarma. Les accions 
d’internacionalització, durant el confinament es van enfocar a la formació, informació i la pre-
paració de l’etapa postcovid, mitjançant tot un seguit de jornades i sessions en format virtual. 
Trobaràs tota aquesta activitat al canal de la Cambra de Tarragona a YouTube.

INTERNACIONALITZACIÓ
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2020 INTERNACIONALITZACIÓ

Un any més, la Cambra de Tarragona va presentar la seva proposta 
d’internacionalització a la Fira Imex Madrid, el principal aparador de 
comerç exterior del país. Com en d’altres edicions, la Corporació tarrago-
nina va disposar d’un estand propi per tal de posar en valor i mostrar als 
exportadors la proposta de missions empresarials. Val a dir que la Cam-
bra de Tarragona és un referent a nivell nacional pel que fa a l’experiència 
i coneixement dels mercats subsaharians. A la foto, i d'esquerra a dreta, 
Roberto Barros, director d'Internacional; Carlos Arola, vicepresident i con-
seller d'Internacional i Daniel Martín, director i secretari de la Cambra. 13 
de febrer de 2020

Més de 30 exportadors van participar a la quartaedició del Simposi 
sobre Àfrica de la Cambra, que va tenir lloc a l’AC Hotel de Tarragona, i 
va ser conduït per Carlos Arola, vicepresident de la Corporació tarragoni-
na i conseller d’Internacional. En aquesta nova cita el país convidat va ser 
Etiòpia i la Cambra, de la mà de Roberto Barros, director d’Internacional, 
va posar en valor les accions en matèria de foment del comerç exterior 
realitzades en aquell continent, sobretot a l’Àfrica subsahariana. La ses-
sió va continuar amb les intervencions de Shan Elasri, director de l’Oficina 
Exterior d’Acció a Casablanca; Robert Bach, director de l’Oficina Exterior 
d’Acció a Nairobi i David Mulchi, cònsol honorari d’Etiòpia a Madrid. 20 de 
febrer de 2020
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2020 INTERNACIONALITZACIÓ

Més de 150 assistents, procedents d’arreu de l’Estat, van seguir el 
webinar “Situació del comerç internacional davant la Covid-19. Dua-
nes i tràmits” que van protagonitzar Carlos Arola, CEO d’Arola Aduanas 
& Consignaciones i MariaGiné, directora d’Operacions d’Arola Aduanas 
& Consignaciones. Arola i Giné van revisar les estratègies d’internacio-
nalització davant l’impacte de la pandèmia, alhora que van explicar com 
resoldre els diferents tràmits duaners, davant la impossibilitat de fer-ho de 
forma física. La sessió fou dirigida per Daniel Martín, director i secretari 
de la Cambra i Roberto Barros, director d’Internacional de la Corporació 
tarragonina. 7 d’abril de 2020

130 exportadors es van connectar al webinar dedicat als mercats 
africans. Sota el títol “Prenem la temperatura a Àfrica” la sessió va comp-
tar amb les intervencions de Roberto Barros, director d’Internacional de la 
Cambra de Tarragona; Santiago Tazón, àrea mànager de Zelnova; San-
tiago Domínguez, export manager de Zelnova; Ignacio Montagud, inter-
national director a Patent Co; Manuel Montaño, director general d’Afe-
pasa; Miguel Ángel Martínez, àrea mànager del sector de la ferreteria i 
bricolatge i Nelson Fernandes, director general a Certest Biotec. Malgrat 
la pandèmia, els ponents van coincidir en que al continent s’hi mantenen 
“moltíssimes i variades possibilitats comercials. És un mercat, extens i 
divers, que cal seguir treballant. I cal fer-ho com sempre: amb decisió, 
insistència i sobretot paciència”. 16 d’abril de 2020

VÍDEO

VÍDEO
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https://youtu.be/_1ezghdRxrY
https://youtu.be/8fsNcCT5rPM


2020 INTERNACIONALITZACIÓ

La importància de la cultura al comerç exterior. Conèixer els costums 
i els codis de conducta dels països amb qui volem mantenir relacions 
comercials és determinant per assolir l’èxit de les nostres accions d’in-
ternacionalització. D’això en va parlar Salvador Ribas Mas (part superior 
esquerra de la foto) al webinar organitzat per la Cambra de Tarragona, al 
que s’hi van conectar més de 80 persones. Ribas Mas, especialista en 
comerç exterior, ajuda als seus clients a incrementar vendes a nivell inter-
nacional mitjançant formació i consultoria intercultural. 23 d’abril de 2020

VÍDEO

Josep Maria Moré, consultor en formulació i implementació de plans estra-
tègics a les empreses, va participar al webinar “La globalització abans 
i després de la Covid-19”, presentat per Carlos Arola, vicepresident i 
conseller d’Internacionalització de la Cambra. 5 de maig de 2020

VÍDEO

9

https://youtu.be/p6pSL5_3BKw
https://youtu.be/ANnVLTmf2Ac


2020 INTERNACIONALITZACIÓ

Masterclass sobre l’Àfrica Subsahariana. La Cambra va compartir re-
comanacions de valor sobre com fer negocis a Ghana, Nigèria, Senegal i 
Costa d’Ivori, amb l’assessorament de destacats especialistes en la ma-
teria com Roberto Barros, director d’Internacional de la Cambra de Tarra-
gona; Miguel Martínez i Joaquin Gerard, socis consultors a Jokoo i Joan 
Masferrer, director general de Compass of the World. Un centenar de per-
sones, d’arreu de l’Estat, s’hi van connectar i van protagonitzar un animat 
torn de preguntes. Aquest webinar va comptar amb la col·laboració d’Aro-
la, CaixaBank, Repsol, Port de Tarragona, Air France KLM, Bic Graphic, 
Jokoo i Compass. 13 de maig de 2020

VÍDEO

Preparat per créixer a l’Àfrica Austral i de l’Est? Roberto Barros, di-
rector d’Internacional de la Cambra de Tarragona; Saul Pretel, director 
d’Acció a Johannesburg; Robert Bach, director d’Acció a Nairobi i Gaspar 
Amorós, Export Area manager de Pentrilo ens van obrir les portes de 
l’Àfrica Austral i de l’Est gràcies a les seves recomanacions i experiències 
d’internacionalització. Això va passar en el marc d’un nou webinar de la 
Cambra de Tarragona, amb el suport d’Arola, CaixaBank, Port de Tarra-
gona, The Africa Report, Jeune Afrique, Acció, Consell de Cambres de 
Catalunya i la Unió Europea. 18 de juny de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/XsVkWnDrEYY
https://youtu.be/JN7Oe80jurk


2020 INTERNACIONALITZACIÓ

Parlem amb l’Ambaixador a Kènia. Javier García de Viedma Bernaldo 
de Quirós, ambaixador d’Espanya a Kènia, ens va parlar de “Kènia, So-
màlia i Uganda: situació actual del mercat i perspectives”. Una iniciativa 
impulsada pel Ministerio de Asuntos Exteriores, Cámara de España i les 
Cambres de Tarragona i Badajoz. 23 de juny de 2020

VÍDEO

Hiard y Barros posen en valor l’Àfrica de l’Oest. Roberto Barros, di-
rector d’Internacional de la Cambra de Tarragona i Florence Hiard, di-
rectora d’Acció a Accra, van posar en valor pels exportadors els destins 
de Ghana, Senegal, Nigèria i Costa d’Ivori, mercats estrella a l’Àfrica de 
l’Oest, en el marc del webinar organitzat per la Cambra de Tarragona. El 
webinar va comptar amb el suport de CaixaBank, Port de Tarragona, Aro-
la, Jeune Afrique, Consell General de Cambres de Catalunya, UE, Acció, 
Generalitat de Catalunya i The Africa Report. 9 de juliol de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/vg7m2TNi7N0
https://youtu.be/IUkHACtXpMo


2020 INTERNACIONALITZACIÓ

Acord de col·laboració amb Jeune Afrique. Fundat fa més de 60 anys, 
el gegant periodístic Jeune Afrique atrau a més de 10 milions de lectors 
al mes cap als seus portals Jeune Afrique (en francès) i The Africa Report 
(en anglès). La Cambra de Tarragona hi va assolir un acord editorial per 
aconseguir que Àfrica sigui una de les primeres opcions de negoci per a 
inversors i exportadors espanyols. I també impulsar activament el “made 
in Spain” en aquell continent. En aquest sentit, al mes d’octubre es va 
llançar una edició dedicada a Espanya. Un especial que va assolir un 
ampli impacte mediàtic a través dels canals digitals del grup. A més, se’n 
van imprimir 90.000 còpies per a més de 80 països. 10 de juliol de 2020

El perquè dels atractius del Marroc. Roberto Barros, director d’Interna-
cional de la Cambra de Tarragona; Alberto Ordobas, analista de Mercat 
Ofecome Casablanca; Lluís Miralbell, soci de Miralbell Guerin Advocats; 
Chakib Zaari, CEO de Baker Tilly Maroc i Albert del Valle, CEO Dallant 
Maroc, van posar en valor el Marroc com a destí d’exportacions, inver-
sions i porta d’entrada a l’Àfrica Subsahariana, en el marc del webinar  
organitzat per la Cambra de Tarragona. 16 de juliol de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/6q4EWLsb7mI


2020 INTERNACIONALITZACIÓ

La primera Cambra de l’Estat en organitzar missions presencials. La Cambra de Tarragona 
es va convertir el 26 d’octubre en la primera d’Espanya en posar en marxa una missió comercial 
presencial d’ençà la declaració de l’estat d’alarma del mes de març. Un total de deu exportadors, 
procedents d’arreu de l’Estat, i coordinats per Roberto Barros, director d’Internacional de la Cambra, 
van emprendre un vol que els portà fins a Kènia, un destí que ja ha rebút altres prospeccions de la 
Corporació tarragonina, tot i que aquesta va tenir un significat especial per tot allò que representa 
poder tornar físicament a Àfrica després de més de set mesos d’absència. 26 d'octubre de 2020
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2020 INTERNACIONALITZACIÓ

L’ICEX posa en valor l’experiència africana de la Cambra de Tarra-
gona, representada per Roberto Barros, director d’Internacional, qui 
en els darrers 25 anys ha acompanyat a més de 1.500 empreses de tot 
l’Estat a créixer en aquell Continent. Tant és així que la Corporació tarra-
gonina s’ha convertit en un referent nacional pel que fa a coneixement i 
experiencia a Àfrica, sobretot en els mercats subsaharians. Per tot això, 
Barros va ser un dels ponents convidats a les dues jornades “Oportuni-
tats de negoci per a l’empresa espanyola a Àfrica”, dedicades a Kènia, 
Egipte, Etiòpia, Senegal, Ghana, Costa d’Ivori i Nigèria. Unes sessions 
virtuals organitzades per ICEX i Cámara de España. 11 de novembre de 
2020

Jeune Afrique reconeix la trajectòria de Roberto Barros. La revis-
ta Jeune Afrique, pertanyent a Jeune Afrique Media Group, el grup de 
premsa africà més important del món, amb una mitjana de deu milions de 
lectors al mes, presència en 84 països i referència per als dirigents eco-
nòmics i polítics, va entrevistar a Roberto Barros, director d’Internacional 
de la Cambra de Tarragona, per la seva trajectòria continuada de més de 
25 anys organitzant missions a Àfrica en les que hi han participat més de 
1.500 exportadors procedents de tot l’Estat. 30 de novembre de 2020
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2020 INTERNACIONALITZACIÓ

Col·laborem amb la internacionalització del Baix Penedès. Roberto 
Barros, director d’Internacional de la Cambra de Tarragona, va participar 
a la primera sessió del nou programa de mentoring per promoure les 
exportacions i/o importacions de les empreses i emprenedors del Baix 
Penedès, que impulsa l’Oficina de captació d’inversió d’activitat econò-
mica d’aquella comarca, i que ha tingut lloc a L’Eina Espai Empresarial 
del Vendrell. La Cambra de Tarragona és un referent a nivell nacional 
pel que fa al seu coneixement i experiència en el continent africà. 10 de 
desembre de 2020
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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 Tarra-
gona, supera els deu anys de programació ininterrompuda. L’any 2020 tant en format 
presencial com virtual, es va parlar dels ODS, infraestructures, economia, lideratge, 
innovació, comunicació, mobilitat, digitalització, ciberseguretat i fiscalitat. Els “Bon dia 
Tarragona” són una iniciativa de la Cambra amb el suport de Repsol, CaixaBank i Port 
de Tarragona. I la col•laboració de Bic Graphic. Al canal de la Cambra de Tarragona a 
YouTube hi ha penjades les sessions completes de tots els “Bon dia”.

“BON DIA TARRAGONA”
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2020 BON DIA TARRAGONA

VÍDEO

En un moment on l’emergència climàtica està en boca de tots, els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, ODS, esdevenen una oportunitat per a les empreses. Paz Arias, directora de Sostenibili-
tat d’Esteve Pharmaceuticals, va explicar les possibilitats que ofereixen en un món incert i volàtil. En 
aquest escenari els ODS s’han de treballar en un àmbit mundial tot tenint en compte les diferències 
existents. Per això, quan parlem de sostenibilitat, la Paz ho té clar: “Ens hauríem d’imaginar que al món 
hi estem de lloguer. Això és el principi de la sostenibilitat”. El primer “Bon dia Tarragona” de l’any va ser 
organitzat per la Cambra de Tarragona i Salut i Treball. A la foto, i d’esquerra a dreta, Paco Lari, director 
general de Salut i Treball; Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Paz Arias, directora de 
Sostenibilitat a Esteve Pharmaceuticals i Daniel Martín, director i secretari de la Cambra. 30 de gener 
de 2020
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http://cambratgntv.com/videos/show/235


2020 BON DIA TARRAGONA

Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures i Mobilitat va parlar de “La mo-
bilitat al Camp de Tarragona” i va analitzar les diferents alternatives i les 
seves possibilitats de creixement i implantació al territori. 26 de febrer 
de 2020

VÍDEO

Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial de la URV; Joaquim Margalef, Grup de Recerca d’Indús-
tria i Territori de la URV; Manuel Montaño, director general d’Afepasa i 
Mari Luz Pujol, directora d’Administració de Mediterranean Beach&Golf 
Community, Lumine, van presentar l’Informe de Conjuntura. Amb el títol 
de “Valoració i perspectives de l’economia a les Comarques de Tarrago-
na”, els ponents, procedents de l’àmbit acadèmic i empresarial van fer 
un repàs del que va ser el darrer exercici i van traçar les perspectives de 
futur en base als grans temes d’interès tant a escala local, nacional com 
internacional. L’Informe de Conjuntura va ser elaborat per la URV i les 
Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, amb el suport de la Diputa-
ció de Tarragona. 6 de març de 2020

VÍDEO
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http://cambratgntv.com/videos/show/237
http://cambratgntv.com/videos/show/239


2020 BON DIA TARRAGONA

Al “Bon dia Tarragona” vam parlar del teletreball efectiu amb Gerard Isern, un dels 
quatre professors del Programa Executiu de Lideratge Transformador que programà 
la Corporació tarragonina. Isern és enginyer industrial; Advanced Management Pro-
gram per ESADE); Màster en Desenvolupament Directiu, Intel·ligència emocional i 
Coaching per EAE. 9 de setembre de 2020

VÍDEO

Agustí López desplegà una àmplia bateria de consells i propostes que, 
de ben segur, van ajudar a emprenedors i directius a innovar en el marc 
del delicat escenari de la crisi provocada per la Covid-19. “Fem tard, per 
això cal que tots ens posem les piles i ens enfoquem molt bé cap als ob-
jectius a assolir i puguem convertir els reptes en projectes”. Agustí López 
és Enginyer Tècnic Industrial (URV), Màster en Màrqueting de Gran Con-
sum (UB), Executive MBA (EADA), Facilitador de Design Thinking (Ima-
gine Creativity Center) i Consultor empresarial en màrqueting i innovació. 
17 de setembre de 2020

VÍDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=gg6mL2fXSZ0
https://www.youtube.com/watch?v=qDni0Qul0Kc


2020 BON DIA TARRAGONA

Salvador Martínez ens va parlar de les “5 claus per comunicar exitosament”. Martínez va 
explicar que “per aconseguir els teus objectius, necessites influir en altres persones. El 
domini de les eines comunicatives facilitarà que les teves idees sedueixin al teu entorn”. 
En aquest  webinar ens va descobrir les cinc claus per tal de que la teva comunicación 
amb col·laboradors, clients, companys o comandaments sigui efectiva i t’apropi a les te-
ves metes. Martínez és llicenciat en Ciències de la Comunicació (UAB), llicenciat en Cièn-
cies Polítiques i Sociologia (UAB), Postgrau en RRHH i RelacionsIndustrials (UPF) i MBA 
(URV). Té 25 anys d’experiència com a directiu. 25 de setembre de 2020

VÍDEO

Roberto Barros, director d’Internacional de la Cambra de Tarragona i 
Anna Colomer, Account Manager d’Air France-KLM, van donar les pau-
tes de com volar en temps de pandèmia, pel que fa a les normes sanità-
ries i les recomanacions en materia de seguretat a aeroports i avions, tot 
atenent a la gran pregunta: A on podem viatjar? 15 d’octubre de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/Xq8Vfala0ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pkoh1nIA0CQ


2020 BON DIA TARRAGONA

Prop de 200 persones van participar al “Bon dia” protagonitzat per Franc 
Carreras, professor de Màrqueting digital a ESADE i tot un referent en 
transformació digital. Carreras ens va parlar de “Reinvenció profesio-
nal post-pandèmia” i en el decurs de la seva intervenció va explicar que 
el confinament provocat per la crisi sanitària ha representat un cop dur 
per a l’economia. No obstant això, per a molts també s’ha convertit en 
una oportunitat per a la reinvenció professional. Amb ell vam conèixer la 
història de mares que s’han convertit en community managers, professi-
onals transformats en experts en tancament de vendes o directius retirats 
emprenent per primera vegada. 29 d’octubre de 2020

VÍDEO

Abel Valadez ens explicà com protegir-nos davant posibles atacs infor-
màtics. Tant si ets una empresa, un autònom o un particular et convé 
estar preparat. Valadez és soci director, màrqueting digital i vendes a ar-
diTEC. Va parlar de “Ciberseguretat, per un teletreball efectiu i segur.  
5 bones pràctiques. 5 casos d’èxit”. 19 de novembre de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/g1EVwm6VSX4
https://youtu.be/Rv6PVboTYTE


2020 BON DIA TARRAGONA

Arnau Farré, soci d’ETL Global ADD i director de les oficines de Tarrago-
na i Salou, ens va fer tot un seguit de recomanacions per ajudar-nos a op-
timitzar fiscalment l’any 2020, tant des de la perspectiva de les empreses 
com de les persones físiques. La jornada fou dirigida per Ramon Marsal, 
membre del Comitè Executiu i Tresorer de la Cambra de Tarragona. 11 
de desembre de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/jUEHr_yvJEQ


El Centre de Formació de la Cambra de 
Tarragona va programar al llarg de 2020 
un total de 65 cursos, el que es va traduir 
en més de 4.000 hores lectives. Ara bé, el 
gruix de l’activitat es va centrar en la for-
mació online com a conseqüència del con-
finament i les mesures de seguretat per a 
fer front a la pandèmia.

FORMACIÓ
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2020 FORMACIÓ

Aquestes són algunes de les 
propostes formatives en obert 
i bonificades per empreses 
que la Cambra va realitzar du-
rant l’any. 

En el primer trimestre es van 
organitzar de manera presen-
cial, en periodes posteriors 
es va combinar la modalitat 
presencial amb l’online i aula 
virtual.
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2020 FORMACIÓ
El “Programa Integral de Cualificación y Empleo” que la Cambra de Tarragona està executant des 
de 2015, ha assolit la xifra més alta de joves assessorats i formats durant l’any 2020. 

En el decurs d’aquest any es van orientar més de 220 joves dels quals 150 van rebre una formació pro-
fessionalitzadora dirigida a millorar les seves competències professionals, per optar a un lloc de treball 
o seguir formant-se. Aquestes accions es van organitzar a diferents municipis de la nostra demarcació.
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2020 FORMACIÓ

Al 2020, la Cambra de Tarragona va realitzar un nou progra-
ma formatiu, “Programa 45+”, dirigit a persones aturades 
majors de 45 anys i amb la finalitat de millorar les seves com-
petències digitals. Aquestes accions formatives es van dur a 
terme a Tarragona, El Vendrell i Calafell, amb una cinquante-
na d’alumnes formats.
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2020 FORMACIÓ

Èxit de participació al Programa Executiu de “Finances per a directius no financers” 
de la Cambra, impartit per Josep Maria Moré. Amb una vintena de participants es 
va adreçar a empresaris, gerents i comandaments que necessiten assentar la seva 
base de coneixements financers per convertir-los en un poderós instrument de can-
vi que ajudi a assolir els objectius de creixement proposats. Josep Maria Moré és 
consultor en la formulació i implementació de plans estratègics a la pime, llicenciat 
en Ciències Econòmiques i Empresarials i MBA per l’IESE. Forma part de diversos 
Consells d’administració. 7 d’octubre de 2020
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La pandèmia va marcar un abans i un després en el calendari de Fires de l’Ocupació previst 
per l’any 2020. Així, abans de decretar-se l’estat d’alarma es va organitzar la de Tarragona 
i el Baix Penedès, ambdues presencials. A finals d’any se’n va programar una tercera, però 
ja amb caràcter virtual i oberta al conjunt de les Comarques de Tarragona. Val a dir que 
ambdues modalitats van comptar amb un creixent èxit d’empreses participants que neces-
sitaven contractar i persones que s’hi van inscriure amb la intenció de trobar feina o canviar 
la que ja tenien.

ORGANITZACIÓ DE FIRES
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2020 FIRES

La primera Fira de l’Ocupació de l’any va tenir lloc el 27 de febrer al Recinte Firal de Tarragona. 
Un espai més gran que en anteriors edicions per aplegar la xifra més alta mai assolida d’empreses en 
un certamen d’aquestes característiques: 60 i prop de 2.500 assistents. Un fet que va consolidar aquest 
servei de la Cambra com la plataforma d’ocupació, en format firal, més important de les Comar-
ques de Tarragona.

Laura Roigé, presidenta de la Cambra, va voler mostrar la seva satisfacció. “Un cop més es demostra 
que la proposta creix edició rere edició, fruit de la bona feina de preparació i organització, però també 
per la posada en marxa d’un model que no busca altra cosa que la utilitat i donar un servei a la societat 
i a les empreses. Per nosaltres és un orgull afavorir i ajudar a que empreses que necessiten contractar 
disposin d’una marc tant idoni com aquest per contactar amb persones que busquen feina”.
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2020 FIRES

FIRA OCUPACIÓ A TARRAGONA
27 de febrer de 2020
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2020 FIRES

La segona cita va tenir lloc el 10 de març a l’Hotel Nuba de Coma-ruga on s’hi va celebrar la pri-
mera edició del Baix Penedès que es va  estrenar amb un èxit rotund. Prop de 1.200 visitants i una 
trentena d’empreses van respondre a la convocatòria de la Cambra de Tarragona, la Xarxa d’Ocupa-
ció del Baix Penedès i l’Eina. 

De fet, la iniciativa va ser molt benvinguda a la comarca, tant és així que els catorze municipis del Baix 
Penedès hi van col·laborar tots activament, el que explica també aquest excel·lent balanç. La jornada 
va comptar, com la de Tarragona, amb diferents tallers especialitzats en formació i recerca de feina i 
de plats forts com les ponències d’Emilio Duró i Gonzalo Bernardos. 
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2020 FIRES

La tercera cita seria ja virtual. Amb la novetat, a 
més, de que la seva durada seria de dos dies. En 
aquesta convocatòria la Cambra de Tarragona va fer 
una ambiciosa aposta tecnològica per disposar d’una 
plataforma digital atractiva i operativa per gestionar de 
forma eficient i en temps real les interaccions entre les 
empreses participants i el públic assistent.

Així doncs, els dies 15 i 16 de desembre amb la par-
ticipació de prop de 27 empreses de diferents sectors 
productius i l’assistència virtual de més d’un miler de 
persones va tenir lloc la primera Fira Virtual de l’Ocu-
pació de la Cambra de Tarragona.
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2020 FIRES

La Fira de l’FP Dual s’estrenà en format virtual. La Cambra de Tarragona, amb la col·laboració de la 
Cámara de España i la Fundació Bertelsmann, organitzà la segona Fira de l’FP Dual de Tarragona, en 
aquest cas en format virtual, la qual cosa la va convertir en la primera trobada d’aquestes característi-
ques a les Comarques de Tarragona que es desenvolupà en aquesta modalitat.

Val a dir que la nova edició estrenà un canvi més i és que la Fira no es va orientar només a empreses 
que volien conèixer les bondats de l’FP Dual, si no que, a més, va incloure un espai específic per a joves 
i famílies que volien conèixer les possibilitats de futur que ofereix l’FP. 

Durant la jornada es van impartir diferents ponències per posar en valor les novetats, què aporta l’FP 
Dual a les empreses i què suposa pels joves formar-se en aquesta modalitat. 10 de desembre de 2020
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Al llarg de l’any 2020 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 en el ben entès que per afavorir la recuperació després de la pandèmia caldrà comptar, més que 
mai, amb equipaments de primer nivell.

INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
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“Properament entrarà en servei el tram ferroviari entre Tarragona i Vandellòs, la qual cosa permetrà que desaparegui el darrer coll d’ampolla en via única del Corredor 
Mediterrani. No obstant això, la seva construcció no ha estat mancada de crítiques, com ara el retard de més de vint anys per executar 64 quilòmetres de via, o bé que la 
seva inauguració provocarà una nova discontinuïtat en la xarxa d’alta velocitat, ja que el tram entre Castelló i Tarragona s’ha executat, inexplicablement, en ample ibèric.

Aquesta variant ferroviària entre el Camp de Tarragona i Vandellòs suposa la consolidació d’una reordenació que respon a una lògica ferroviària metropolitana i regional, 
que ha suposat: primer situar l’Estació del Camp a la perifèria dels nuclis urbans de Reus i Tarragona (2006). I segon, construir un nou corredor Tarragona-Vandellós. És 
a dir, queda completada la connexió de la LAV del Mediterrani amb la de Madrid-Barcelona-frontera francesa en forma de T i amb estacions perifèriques dins a l’àrea.

Ens agradi o no estem davant d’un model ferroviari que s’ha imposat al model urbà i territorial del Camp de Tarragona, que és dispers i extens. Això ha provocat que 
l’encaix no hagi estat prou mesurat des del punt de vista del servei ferroviari.

L’estació de Salou, nucli turístic de primer ordre, amb una mitjana de 400.000 passatgers a l’any queda relegada a un sol baixador a Port Aventura, amb serveis mínims 
directes amb Barcelona.

Per la seva banda, Reus i Tarragona han perdut la possibilitat de disposar de trens Avant. Amb el greuge que això li suposa a la seva comunitat universitària i als sec-
tors empresarials, sobretot al turístic. Cal tenir en compte que el 80 por cent de la mobilitat de l’àrea correspon a trajectes que tenen com a destí i origen Barcelona, els 
quals obtindran molt poques millores amb la posada en funcionament d’aquest nou model ferroviari.

Davant d’aquesta situació demanem als agents territorials continuar treballant activament amb els recursos de que disposem. No serveix de res ser pessimistes o seguir 
queixant-nos. Cal actuar i posar en valor el sistema ferroviari que tenim, proposant les millores que siguin necessàries per tal de que els serveis comuniquin espais i 
persones. I generin activitat i coneixement.

Potser ens convindria fer com a França, que amb una experiència més dilatada en alta velocitat ferroviària i amb tot tipus d’estacions urbanes i perifèriques centren els 
seus esforços en posar en valor les estacions que tenen, a través de mesures que ens convindria implementar. Com ara: creixement d’infraestructures de connexió 
amb nuclis urbans (vial de Sant Ramon o connexió del Camp de Tarragona amb la carretera del Catllar, entre d’altres). Millorar la intermodalitat (ferroviària/sistemes de 
transportpúblic/taxi). Projectar una zona d’activitats vinculada a l’estació. O promocionar el turisme o l’atracció de noves empreses.

En això estem i en això seguirem treballant per aconseguir dotar-nos d’uns nusos de comunicació idonis, sostenibles i ajustats a les necessitats de les empreses i, 
sobretot, de les persones de les Comarques de Tarragona”. 14 de gener de 2020

“Tarragona-Vandellòs, canviant el xip ferroviari”
    Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.
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2020 INFRAESTRUCTURES I
TERRITORI

Laura Roigé parla de l’AVE “lowcost” a TV3. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, 
va parlar a TV3 de l’AVLO, l’AVE “lowcost”, que fa el trajecte de Barcelona a Madrid i no està previst 
que pari a l’Estació del Camp de Tarragona, amb la qual cosa el territori queda al marge d’aquesta 
nova oferta de mobilitat.
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2020 INFRAESTRUCTURES I
TERRITORI

Posicionament de la Cambra de Tarragona sobre l'AVLO

L’entrada en funcionament del nou servei ferroviari AVLO significa un nou greuge comparatiu 
per les Comarques de Tarragona. És més que comprensible que ens sentim menystinguts.

Demanem que dels quatre nous serveis diaris, almenys un pari a l’Estació del Camp de Tar-
ragona i a la de Lleida, com ho fa a Saragossa.

Entenem que Renfe prioritzi els criteris comercials i aquest servei s’hagi de posar en marxa 
amb una ocupació elevada, però entre tenir i no tenir opció a l’AVLO, creiem que es poden 
buscar solucions, per tal de que també obtinguem serveis ferroviaris d’alta velocitat més 
barats.

Les nostres comarques estan maltractades després de constatar els serveis ferroviaris que 
ens han quedat amb la posada en marxa de la variant Vandellòs-Camp de Tarragona, o l’estat del Delta 
després del pas del Glòria, per manca d’inversions. Tot són oportunitats perdudes.

No obstant, al mateix temps que ens lamentem creiem que hem de buscar solucions possibles, que 
millorin l’estat de les nostres infraestructures per ser més competitius.

Solucions com ara:

1.- La posada en marxa de la targeta T-10/120, un servei d’autobús que té tota Catalunya i que equipara 
en preu i temps els desplaçaments a Barcelona després de la reordenació dels horaris de Renfe amb 
serveis directes a Barcelona.

2.- Accelerar que les obres del tercer fil s’acabin el més ràpid possible. Port, químiques i el sector logístic 
no poden estar sense connexió a l’ample internacional.

3.- Connectar l’Estació del Camp de Tarragona amb la resta del territori: Com és possible que no es 
construeixi un pàrquing en superfície quan l’actual ja està ple molts dies? Per què no es construeix el 
nou vial projectat, que comunicaria l’Estació amb la carretera del Catllar, i així la connectaríem amb 
Torredembarra i tot el Penedès? Per què no acabem el vial de Sant Ramon que donaria una nova co-
municació directe a l’estació? 27 de gener de 2020
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2020 INFRAESTRUCTURES I
TERRITORI

Ampliació de la depurado-
ra de Vila-seca i Salou. Laura 
Roigé, presidenta de la Cam-
bra de Tarragona, va assistir a 
la inauguració de l’ampliació de 
la depuradora de Vila-seca i Sa-
lou, on va coincidir amb Damià 
Calvet, conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, 
amb qui va aprofitar per parlar 
d’assumptes relacionats amb 
les infraestructures i la mobilitat 
a les Comarques de Tarragona. 
20 de febrer de 2020
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En el decurs de 2020 la Cambra de Tarragona va mantenir tot un seguit de trobades presencials i virtuals amb els ajuntaments dels 
municipis de la demarcació de la Corporació per tal de prendre el pols al territori, buscar sinèrgies i establir projectes de col·laboració, 
sobretot en l’àmbit de la promoció comercial i la formació. Així com posar els actius i experiència de la Cambra al servei del creixe-
ment dels municipis i ciutats. També es va parlar de la necessitat de teixir complicitats per impulsar les infraestructures que ens són 
imprescindibles a les Comarques de Tarragona.

TROBADES AMB ELS AJUNTAMENTS 
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Altafulla. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tar-
ragona va ser rebuda a l’Ajuntament d’Altafulla per Jordi 
Molinera i Alba Muntadas, coalcaldes, i Natalia Sanz, re-
gidora de Comerç. 27 de gener de 2020

Calafell. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tar-
ragona, a l’Ajuntament de Calafell. A la imatge, acom-
panyada per Ramon Ferré, alcalde i els tècnics de la 
Corporació tarragonina, Jordi Cáceres i Josep Oriol 
Fernández. 29 de gener de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Vila-seca. A la foto, i d’esquerra a dreta, Daniel Martín, 
director i secretari de la Cambra; Pere Segura, alcalde de 
Vila-seca; Laura Roigé, presidenta de la Cambra i Jordi 
Cáceres, director del Gabinet d’Estudis de la Cambra. 31 
de gener de 2020

La Pobla de Mafumet. Laura Roigé a l’Ajuntament de la 
Pobla de Mafumet, flanquejada per Joan Maria Sardà, al-
calde i Jordi Cáceres, director del Gabinet d’Estudis de la 
Cambra. 4 de febrer de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

El Vendrell. Laura Roigé va ser rebuda a l’Ajuntament del 
Vendrell per Kenneth Martínez, alcalde. 5 de febrer de 
2020

Perafort. Laura Roigé a l’Ajuntament de Perafort amb 
Joan Martí Pla, alcalde i Jordi Cáceres, director del Gabi-
net d’Estudis de la Cambra. 12 de febrer de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Constantí. A la foto, i d’esquerra a dreta, Óscar Sánchez, 
alcalde de Constantí; Laura Roigé, presidenta de la Cam-
bra i Jordi Cáceres, director del Gabinet d’Estudis de la 
Cambra. 26 de febrer de 2020

La Bisbal del Penedès i Roda de Berà. El 5 de juny Ag-
nès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès, i Laura 
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, van man-
tenir una reunió telemàtica de treball (a la foto) per dina-
mitzar els sectors logístic, agroalimentari i comercial del 
municipi davant de la situació postcovid. D’altra banda, el 
3 de juny Laura Roigé  es va reunir amb Pere Virgili, alcal-
de de Roda de Berà i Rosana Dorantes, regidora de Pro-
moció Econòmica, per conèixer de primera mà la situació 
del turisme, restauració i comerç, els sectors més afectats 
per la pandèmia. Ajuntament i Cambra treballaran per fer 
difusió de les mesures municipals adoptades per pal·liar 
la situació d’atur (bonificacions de fins a 10.000 euros per 
empresa),  mesures de rebaixa fiscal municipal o actuaci-
ons de reactivació. 5 de juny de 2020 43



2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

El Morell. Eloi Calbet Ferran, alcalde del Morell i Mòni-
ca Casas, regidora de Promoció Econòmica, van mantenir 
una trobada amb Laura Roigé, presidenta de la Cambra de 
Tarragona. La principal preocupació de les dues entitats es 
veure com les empreses i els autònoms de l’àrea del polí-
gons químics nord reprenen l’activitat. 8 de juny de 2020

La Canonja. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de 
Tarragona, va mantenir una trobada telemàtica amb Roc 
Muñoz, alcalde i Salvador Ferré, primer tinent d’alcalde. 
La Cambra s’ha compromès a fer difusió de les mesures 
que l’Ajuntament de la Canonja prengui per tal de pal·liar 
la caiguda d’ingressos d’empreses i autònoms. Així ma-
teix, ambdues institucions es van comprometre a activar 
accions d’ocupació i de formació per incrementar les inser-
cions laborals i donar suport als emprenedors. 8 de juny 
de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Calafell. Ramon Ferré, alcalde de Calafell i Maria LLuïsa 
Lastra, regidora de Promoció Econòmica i Formació, van 
compartir amb la Cambra la situació de les empreses i de 
la població de Calafell. Laura Roigé, presidenta de la Cam-
bra, va felicitar a l’equip de govern per les mesures preses 
en la dinamització del comerç en aquest municipi turístic 
que afronta el futur amb un ambiciós pla de digitalització. 
9 de juny de 2020

Constantí. Dolors Fortuny Golorons, regidora de Promo-
ció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Constantí, 
va compartir amb la Cambra de Tarragona la preocupació 
del municipi davant la forta afectació pel nombre d’aturats 
com a conseqüència de la crisi de la Covid-19, així com 
la necessitat de reprendre les activitats econòmiques al 
polígon industrial de Constantí. Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra, va manifestar que el polígon és estratègic 
pel desenvolupament logístic del Camp Tarragona i caldrà 
cercar mesures per mantenir l’activitat i atreure noves em-
preses. 9 de juny de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Torredembarra. Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra 
i Josep Maria Guasch, regidor de Comerç i Activitats Eco-
nòmiques van analitzar la situació del municipi per plantar 
cara a la crisi econòmica i social com a conseqüència de 
la pandèmia de la Covid-19. Ajuntament i Cambra de Tar-
ragona es van comprometre, en una reunió telemàtica, a 
mantenir línies de formació i inserció laboral per a la pobla-
ció local. 10 de juny de 2020

La Cambra s’interessà per la situació postcovid al Baix 
Penedès. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tar-
ragona, va tancar la ronda de trobades amb els represen-
tants dels municipis turístics del Baix Penedès i ho va fer 
amb Keneth Martínez, alcalde del Vendrell i Beatriz Luque, 
regidora de Comerç de Cunit. Roigé va voler conèixer les 
previsions turístiques i d’ocupació de la comarca, així com 
les mesures de protecció sanitàries que els establiments i 
els espais públics van implementar i també les estratègies 
per a la reactivació econòmica. 18 de juny de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS La Cambra aposta pelsactius de 

Montferri. La Cambra de Tarragona va 
encetar la ronda de contactes presen-
cials, que habitualment manté amb els 
municipis que integren la seva demarca-
ció  cameral, i que li permet prendre el 
pols a la realitat econòmica i empresa-
rial del territori. I estudiar, així, la possi-
bilitat d’establir sinèrgies i línies de col-
laboració. En aquest sentit, Laura Roigé, 
presidenta de la Corporació tarragonina, 
fou rebuda per José Ruiz Marín, alcal-
de de Montferri. Entre d’altres coses, la 
trobada institucional va servir per posar 
en valor i impulsar els atractius del mu-
nicipi durant l’etapa postcovid, atès que 
el turisme de proximitat està experimen-
tant una creixent notorietat i demanda. 
“Montferri és l’únic lloc on es pot admirar 
una obra que sintetitza tot el cosmos mo-
dernista del tarragoní Josep Maria Jujol, 
deixeble d’Antoni Gaudí”, assenyalà Roi-
gé. 4 d’agost de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Accions per dinamitzar el Baix Penedès. Laura Roi-
gé, presidenta de la Cambra de Tarragona, i Joan Sans, 
president del Consell Comarcal i alcalde de l’Arboç, van 
mantenir una trobada virtual per tal de fer un seguiment 
de l’impacte que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut a 
l’economia i les empreses del Baix Penedès. Ambdues 
corporacions van coincidir en la necessitat de fomentar la 
formació dirigida a les necessitats de les empreses, po-
sant èmfasi en els col·lectius amb més dificultats a l’hora 
de trobar feina com són els joves menors de 29 anys i els 
majors de 45. Així mateix, es va fer un repàs de la situació 
que estan patint sectors estratègics a la comarca com el 
turístic o el comercial per tal de poder analitzar quines se-
ran les seves necessitats passades la temporada estival. 
6 d’agost de 2020
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2020 TROBADES 
INSTITUCIONALS

Demanem una oficina de turisme a San-
tes Creus. Aquesta reclamació fou expo-
sada per Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra, davant Dolors Palma, alcaldessa 
d’Aiguamúrcia, municipi al qual pertany el 
conjunt monumental de Santes Creus. I es 
produí en el decurs de la visita a un dels àm-
bits locals, paisatgístics i culturals més em-
blemàtics dins la demarcació de la Cambra 
de Tarragona. En aquest sentit, Roigé es va 
comprometre a impulsar una reclamació da-
vant de la Generalitat de Catalunya perquè 
s’obri al públic una oficina d’atenció turísti-
ca. “No pot ser que un monument de primer 
ordre dins el patrimoni cultural europeu no 
disposi d’una oficina d’informació, difusió i 
atenció als visitants. Aquesta situació va en 
contra de la projecció del propi monestir cis-
tercenc, i més encara de la generació de si-
nèrgies de promoció amb la resta d’activitats 
econòmiques del territori. Santes Creus és 
un centre d’atracció turístic per on passen 
milers de turistes anuals, no s’entén com en 
un moment de fort creixement del turisme 
de proximitat no tinguem una oficina de tu-
risme per promocionar els allotjaments, la 
restauració o el comerç amb una organitza-
ció turística que posi en valor i dinamitzi un 
actiu turístic de país com és Santes Creus”. 
10 d’agost de 2020
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Acord de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Constantí.  
Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra de Tarragona, va visitar 
l’Ajuntament de Constantí on va 
fou rebuda per Óscar Sánchez, 
alcalde. La reunió va servir per 
posar fil a l’agulla a tot un seguit 
de col·laboracions conjuntes, 
amb especial incidència en el 
Polígon Industrial. Laura Roigé, 
va precisar que “Constantí és un 
dels municipis més importants 
del territori i l’hem de mimar”. I  
afegí que “té un gran pol logístic 
dins del polígon industrial, que és 
el més important de Catalunya, i 
volem contribuir a impulsar-lo per 
tal de que tingui la màxima visibi-
litat”. 1 d’octubre de 2020
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Aquesta és la relació dels esdeveniments, accions i opinions que van 
marcar l’actualitat de la Cambra de Tarragona en el decurs de l’any 
2020. 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’Inter-
nacional, Infraestructures, Formació o els “Bon dia Tarragona” i que 
es van focalitzar, sobretot, en informar, formar i orientar a diferents 
sectors davant el sotrac provocat per la pandèmia de la Covid-19.

ACTES DESTACATS 
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“El comerç com a estratègia de ciutat”
    Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.

“Seria del tot impossible entendre la realitat de Tarragona sense associar-la estretament a la del seu teixit comercial. De fet, aquesta és l’essència 
primera de les ciutats mediterrànies.

Us imagineu uns carrers sense la vida, llum, moviment, alegria i seguretat... que li donen els establiments comercials? Des de la Cambra de 
Tarragona no volem renunciar pas a aquesta manera tant nostra d’entendre el bategar d’una ciutat. Per això ens preocupa, i molt, l’estat d’aban-
donament que pateix el comerç urbà en general i la Rambla Nova en particular, la nostra principal artèria. Veure el degoteig de botigues que van 
tancant i escoltar l’angoixa dels professionals per un futur que intueixen incert hauria de fer saltar les alarmes de totes les administracions. La 
local, la primera.

Fa unes setmanes vam presentar a l’opinió pública una bateria de mesures per reactivar el comerç i, per extensió, la resta de sectors productius 
que viuen, justament, del dinamisme a les places i carrers. Parlàvem de gratuïtat d’aparcaments la tarda-nit dels dissabtes, declarar Tarragona 
ciutat turística a efectes  d’horaris comercials, potenciar els creuers, apostar pel concepte especialitzat de botigues amables, impulsar promocions 
aprofitant les sinergies de ciutat, relligar els diferents nuclis comercials de la ciutat, convertir la digitalització en una eina al servei de tots aquests 
objectius i buscar la complicitat de l’ajuntament per fer que obrir i mantenir una botiga no sigui una lluita diària contra els elements.

Assolir això passa per fer de la promoció del comerç una estratègia de ciutat. Fomentant activament l’oferta que tenim, treballant per captar també 
les grans inversions, incentivant l’obertura de negocis, relligant bé tots els models comercials i posant les facilitats que calgui per aconseguir que 
doni gust aixecar la persiana cada matí.

Malgrat tot a la Cambra som optimistes. I aquesta visió del que som i del que hauríem i podríem ser ens empeny a no defallir i a encarar el 2020 
amb la força i el convenciment de que nosaltres ens hi esforçarem tot el que calgui”. 10 de gener de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Reaccions de la Cambra a l'accident a IQOXE.  “Davant l’accident a l’empresa IQOXE, el 
dimarts 14 de gener a la tarda, des de la Cambra de Tarragona donem el més sentit condol als 
familiars i amics de les persones que han perdut la vida. Esperem una ràpida i satisfactòria re-
cuperació de les persones ferides. La nostra solidaritat amb l'empresa afectada, IQOXE. Alhora 
que desitgem que des de les diferents administracions i la pròpia empresa hi hagi la màxima 
transparència en determinar i informar de les causes de l'accident. Confiem que s'aclareixin i 
s'esvaeixin els dubtes sobre el funcionament dels protocols d'informació i alerta davant aquest 
accident en el que té a veure, sobretot, amb l´ús de les sirenes. Agraïm la tasca duta a terme per 
Protecció Civil, Bombers, Mossos d'Esquadra, equips mèdics i demés responsables de vetllar 
per la nostra seguretat. Conscients de que el risc zero no existeix confiem en la tasca diària i 
les inversions realitzades per la indústria química per tal de reduir tot el possible aquests riscos 
gràcies a les polítiques de seguretat i de prevenció a favor de les persones i el medi.

(La imatge és una captura d'un vídeo sobre l'endemà de l'accident a la planta afectada i difós per 
Diari de Tarragona). 15 de gener de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Laura Roigé repassa l’actualitat a la SER. Laura Roigé va fer un ampli re-
pàs de l’actualitat als micròfons de la SER, entrevistada per Jordi Cartañà 
i Eva Hidalgo. Roigé va parlar, entre d’altres temes, de l’accident d’IQOXE, 
infraestructures, la situació ferroviària al territori amb el greuge de l’AVLO, la 
necessitat d’implementar la targeta T-10/120, “que tenen arreu de Catalunya, 
llevat del Camp de Tarragona”. 3 de febrer de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Laura Roigé, al Ple Extraordinari de les 
Cambres. Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra de Tarragona, va participar al Ple 
Extraordinari de la Cámara de Comercio de 
España, en el que es van fixar les línies es-
tratègiques d’aquestes institucions. La troba-
da va comptar amb l’assistència de Felip VI, 
Rei d’Espanya i de Reyes Maroto, ministra 
d’Indústria, Comerç i Turisme, així com dels 
representants de les cambres de comerç de 
l’Estat. 19 de febrer de 2020
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2020 ACTES DESTACATS La Cambra, amb “Pugem Tarragona”. La Cambra de Tarragona va partici-
par a la Campanya “Pugem Tarragona”, que va incloure un conjunt d’accions 
amb l’objectiu de dinamitzar el centre de la ciutat. Laura Roigé, presidenta 
de la Corporació tarragonina, va dir que “aquesta és una iniciativa que sor-
geix del sector comercial, que mereix tot el suport de la Cambra. A més, la 
rebaixa del pàrquing de Corsini a 0,50 euros l’hora és un encert que ajudarà 
tant a l’impuls del comerç com de la restauració durant els caps de setmana”. 
Aquesta iniciativa va ser promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, Espimsa, 
Via T i l’associació Voltants del Mercat. 10 de març de 2020
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“És evident que aquesta emergència sanitària de la Covid-19 serà, també, un tsunami a nivell empresarial i econòmic. Sense treure el focus en que 
la prioritat absoluta ara mateix ha de ser contenir la propagació del virus amb les mesures de confinament més estrictes, i assumint el sacrifici que 
suposa que el confinament afecti a totes les activitats no essencials, les Cambres de Comerç reclamem mesures més contundents per minimitzar 
l’impacte econòmic d’una situació sense precedents. Entre els sectors empresarials hi ha unanimitat en què les mesures anunciades pel Govern 
Central són clarament insuficients. És un moment excepcional que s’ha d’afrontar amb mesures excepcionals, però que no siguin un simple foc 
d’encenalls polític. Necessitem mesures reals, àgils i urgents que ajudin a salvar el màxim nombre d’empreses, amb especial atenció a les pimes 
i els autònoms, la part més vulnerable del nostre teixit empresarial. I molt especialment en els sectors que més patiran aquesta situació durant 
l’estat d’alarma (i després): el comerç, la restauració, i el turisme, entre d’altres.

Cal que l’esforç de l’Administració sigui més gran. La flexibilització del dèficit públic que ha aprovat la Unió Europea ha de donar marge per im-
pulsar polítiques que vagin molt més enllà que les anunciades, tal com han fet altres països com Alemanya, França o Dinamarca, per posar tres 
exemples (n’hi ha més). La condonació sense interessos dels pagaments a l’Administració, els impostos i les cotitzacions a la Seguretat Social per 
a pimes i autònoms hauria de ser la primera d’aquestes mesures. No n’hi ha prou amb ajornaments, això és donar una puntada de peu endavant 
en un any en el que els ingressos disminuiran de manera molt significativa per a la gran majoria d’empreses. I, òbviament, cal exigir el pagament 
immediat de les factures que les Administracions tenen pendents amb les seves empreses proveïdores.

L’empresa necessita també mesures per diferir i prorratejar el pagament dels subministraments, lloguers i crèdits, entre d’altres costos empresari-
als. La tramitació ràpida i receptiva dels ERTO o la protecció dels denominats autònoms societaris -els grans oblidats en l’actual context- són altres 
àmbits en els que les mesures impulsades fins al moment necessiten millorar. I molt. Si el que volem és salvar la creació de riquesa i els llocs de 
treball que aporten les empreses a la societat. 
Som agents actius en aquesta crisi i serem el principal motor en la reactivació de l’economia. Prohibir els acomiadaments pressuposant que se’n 
farà un mal ús pot ser un llast per a la supervivència de les empreses i, per tant, una mesura que pot acabar generant més atur.

En aquest context, la banca mereix un capítol a banda. L’any 2012 els diners públics van servir per rescatar el sistema bancari espanyol. És el 

“Situacions excepcionals, mesures excepcionals 
(però reals, àgils i urgents)”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Jordi Just, president 
de la Cambra de Reus; Paco Faiges, president de la Cambra de Tortosa i Josep Maria Rovira, president 
de la Cambra de Valls.
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moment que, per la via del crèdit, les entitats financeres retornin a la societat 
allò que la societat els va donar. És la seva obligació moral. Però l’Administra-
ció ha de ser el garant perquè aquest mecanisme s’activi, exercint d’avalador 
i pressionant el sistema bancari perquè flexibilitzi els criteris de viabilitat em-
presarial a l’hora de concedir crèdits. La màniga ha de ser més ampla si volem 
que la nostra economia es reactivi en els mesos posteriors a la tornada a la 
normalitat, que serà progressiva. Proposem crèdits amb carències d’entre sis 
i 12 mesos i amb períodes d’amortització d’entre dos i tres anys, un canvi de 
paradigma que hauria de comptar amb la vigilància del Banc d’Espanya.

I cal anar preparant-nos per al dia de l’endemà. Perquè és evident que no tot 
s’acabarà amb aixecar el confinament. Hi haurà sectors com el comerç, el 
turisme, la restauració i, en general, els serveis, que tindran molt complicat 
recuperar una relativa normalitat i que necessitaran mesures extraordinàries. 
Segons els càlculs del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, 
el 90 per cent de les nostres empreses resultaran afectades per aquesta situ-
ació, al voltant de la meitat veuran reduïda la seva facturació de manera molt 
considerable i un terç tancarà. Sense oblidar que les empreses necessitaran 
recursos per garantir la seguretat dels seus treballadors, que ha de ser el pri-
mer compromís que s’ha d’afrontar.

Nosaltres, les Cambres, treballem amb el compromís d’evitar-ho. O de mini-
mitzar-ho al màxim. Per això hem impulsat la campanya ‘Que cap empresa 
tanqui’. Estem impulsant tota mena de programes i serveis: assessorament, 
informació, tramitacions digitals, formació online i, en definitiva, suport perma-
nent per orientar els empresaris davant les múltiples casuístiques que provoca 
la situació que ens ha tocat viure. Ho fem amb poc finançament, molta imagi-
nació i una infinita vocació de servei, la que sempre hem tingut com a corpo-
racions de Dret Públic que treballen a favor de la competitivitat empresarial. 
Estem a la disposició de les administracions i les empreses per exercir de nexe 
i facilitar que les mesures que s’impulsin des dels diversos organismes siguin 
veritablement efectives. Entre tots, ens en sortirem, però cal fer les coses bé. 
O millor.” 29 de març de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano del 8 d’abril, la 
Cambra de Tarragona va fer extensiva la seva felicitació a aquest 
col·lectiu en la persona de Paquito Ferreres, president de l’Agrupació 
d’Entitats Gitanes dels Països Catalans, Agipcat. A la foto, i d’esquerra 
a dreta, Paquito Ferreres, president de l’Agipcat; Laura Roigé, presi-
denta de la Cambra de Tarragona i Josep Oriol Fernández, director de 
Formació de la Cambra de Tarragona. 6 de març de 2020

La Cambra de Tarragona va prendre part a la reunió per 
vídeo conferència de la Taula pel Desenvolupament 
Econòmic de Tarragona, impulsada per l’Ajuntament de 
la ciutat i amb la participació dels diferents agents eco-
nòmics i socials. Des de la Cambra es va donar suport 
a aquesta necessària iniciativa per tal de fer front a les 
conseqüències econòmiques i socials derivades de la cri-
si sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus i 
es van proposar diferents mesures de xoc. 16 d’abril de 
2020
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“Que cap empresa tanqui. Aquest és el lema, més ben dit: és la voluntat d’actuació que adoptem les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls 
davant les greus repercussions econòmiques i socials que patim, i patirem, com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la pandèmia 
de la Covid-19.

Malauradament les previsions indiquen que l’impacte a l’activitat econòmica, tot i que encara sigui desconegut en tot el seu abast, serà complex i 
profund. I vindrà determinat tant per la durada en el temps del període de confinament i la limitació de l’activitat empresarial, com per la capacitat 
d’organització i resistència que tinguem per afrontar l’endemà mateix de la sortida al carrer, quan tocarà emprendre la reconstrucció.

Avui per avui totes les possibles solucions, remeis i actuacions són incertes. Els escenaris canvien d’un dia per l’altre. Però som del parer que 
els objectius fonamentals els tenim tots força clars: que cap empresa tanqui. Que cap empresa tanqui per manca d’informació, per incapacitat 
d’explotar sinèrgies, per sentir-se sola, per impossibilitat d’accedir a ajuts, per dificultats de trobar suport o per desconeixement de tot el que les 
Cambres els hi podem oferir.

En aquest sentit, com a institucions representatives, amb fort arrelament i trajectòria contrastada des de fa més d’un segle a les Comarques de 
Tarragona ara, més que mai, tenim la missió i la responsabilitat de prestar serveis a les empreses per defensar l’interès general dels empresaris, 
emprenedors i autònoms... els qui, en definitiva, integren el nostre ric i divers teixit socioeconòmic. I això volem fer-ho, necessitem fer-ho, des de 
la col·laboració amb l’administració per tal d’aconseguir un alt grau de coordinació que ens porti a emprendre i donar suport a les mesures urgents 
que cal implementar, amb una àmplia visió sectorial, territorial i de país.

Les línies d’actuació que proposem les Cambres han d’anar encaminades a:

Primer. Identificar les empreses i sectors que necessiten suport de forma més urgent. Considerem necessari obrir canals d’accés per atendre les 
demandes de les empreses i els autònoms. Resulta decisiu identificar restriccions o casuístiques, que encara que siguin molt particulars, seran 
recollides i gestionades per les Cambres i traslladades a l’administració competent o davant altres agents públics o privats.

Segon. És necessari oferir un recolzament continuat i un assessorament acurat per al sosteniment financer. I ajuts per al posicionament de les 

“Que cap empresa tanqui”

Article d’opinió signat per 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.
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empreses davant el mercat, tant pel que fa a l’interior com a l’exterior. Proposem realitzar una oferta d’atenció el més personalitzada possible per 
poder fer recomanacions amb la màxima viabilitat. Estem parlant d’impulsar la formació, per a l’adaptació de les organitzacions al canvi. També de 
la recerca de finançament. L’impuls de la innovació. L’ajut per assolir la diversificació de mercats o de productes, així com de la millora de la gestió.

En aquest sentit serà molt important reforçar tots els escenaris virtuals. Davant la problemàtica de mobilitat que ens ve ja estem vivint un auge del 
canals online, la digitalització, les tasques en remot, el teletreball... Caldrà donar-los-hi, continuïtat i perfeccionar-los. Fins a convertir en oportuni-
tats el que ara ens poden semblar reptes.

D’altra banda, després de la crisi és previsible que el nombre d’aturats augmenti i molts treballadors es plantegin la necessitat d’emprendre petits 
negocis. Aquí també ens hi trobaran. Ens hi trobaran amb totes les nostres energies i experiència per orientar les diferents iniciatives cap a l’èxit.

Tercer. Cal conèixer en profunditat l’impacte de la crisi per detectar àmbits territorials o sectorials amb especials necessitats. Els sectors més cas-
tigats pel tancament obligatori com ara els establiments comercials, hotels, càmpings, restaurants... Així com determinats serveis orientats a les 
persones: gimnasos, perruqueries... Negocis que necessitaran mesures de xoc més específiques. Aquest segment d’activitats és especialment 
representatiu a les Comarques de Tarragona per la seva terciarització. És imprescindible, doncs, dissenyar i posar en pràctica polítiques de reac-
tivació pels petits negocis. Si no es fa així es perdrà una part molt important i decisiva del nostre teixit productiu.

Quart i últim. És molt important fer difusió a totes les empreses, i a la societat en general, de la necessitat d’assegurar la supervivència de totes 
les activitats, així com del foment de l’emprenedoria,  en el ben entès que estem parlant de la base de la societat del benestar.

Està clar que, tot i la nostra voluntat, experiència i iniciativa, per tal de desenvolupar plenament  aquesta bateria d’actuacions ens cal, i per això 
l’hem demanat, finançament a les administracions.

Amb tot, les Cambres no defallirem pas. Amb el suport de les administracions anirem més ràpid en la consecució dels objectius. Però mentre 
aquest no arriba seguirem al peu del canó com sempre hem fet i farem per impulsar l’emprenedoria, fomentar la internacionalització, millorar la 
formació i ser bel·ligerants en la demanda de les infraestructures que ens són imprescindibles per garantir la competitivitat de les empreses i la 
seguretat en la mobilitat de les persones. I en aquests moments greus farem mans i mànigues per no desatendre cap empresa ja que el nostre 
objectiu no pot ser altre que aconseguir que cap empresa tanqui.” 14 d’abril de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Laura Roigé, presidenta de la Cambra, va fer una valoració molt po-
sitiva a l’anunci del Port de Tarragona de mantenir les inversions 
previstes (150 milions d’euros en els propers quatre anys) per tal de 
facilitar la recuperació econòmica, arran de la crisi provocada per la 
pandèmia de la Covid-19. “És una decisió valenta i, sobretot, respon-
sable. Diu molt del tarannà i l’empenta de qui està al capdavant d’una 
infraestructura que és vital per la ciutat i el territori”, va assenyalar Roi-
gé. La presidenta de la Cambra va recordar que, “és en moments com 
aquests quan es veu la veritable vàlua de les persones. Josep Maria 
Cruset, com a president del Port, ha sabut estar a l’alçada de les cir-
cumstàncies”. 22 d’abril de 2020

L’empresa davant els reptes de la Covid-19. La Cambra de Tarrago-
na va organitzar amb especialistes d’ETL Gobal ADD un webinar que 
va comptar amb les intervencions de Manuel Calavia, soci del Depar-
tament de Dret Mercantil; Óscar Mancebo, gerent del Departament de 
Dret Laboral i Arnau Farré, soci del Departament de Dret Tributari. 24 
d’abril de 2020

VÍDEO
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“Ens en sortirem. Només faltaria!”
    Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.

“Després de setmanes de confinament i de negocis tancats reconec que no és gens fàcil trobar el to positiu. La situació a la que ens enfrontem 
és inèdita per a tots i la lluita que s’està portant a terme des dels centres sanitaris és titànica, tant pels efectius com pels  recursos de que dispo-
sen. Temps hi haurà per exigir responsabilitats per anys de manca de previsió i demanar que es prioritzi la investigació i la inversió sanitària.
Dit això, avui vull parlar de les empreses i els autònoms, el múscul que ens ha de permetre reconstruir i remuntar.

Ara bé, la meva pregunta és: s’ha actuat bé davant el teixit productiu? A nivell de la Unió Europa l’actitud dels països del nord envers els del sud 
està essent galdosa. Pel que fa a aquí les mesures del govern central no estan pal·liant l’ofec fiscal i de liquiditat. Amb aquest escenari no és 
gens estrany que l’emprenedor pateixi pel seu futur. No s’entreveuen actuacions decidides, i si molta improvisació quan no lentitud i paralització 
per encarar les conseqüències d’aquesta crisis sobrevinguda i inesperada.

Malgrat tot això, els empresaris, els autònoms, els emprenedors, els treballadors estem obligats a no defallir. A no deixar que la por i el desànim 
ens arrosseguin. No ens ho podem permetre.

A fora, al carrer, més enllà del confinament ens espera un món ple d’oportunitats. Un món que cal engegar. Un món al que li hem d’imprimir ve-
locitat, iniciativa, ganes i recursos.

Estic segura que les persones i, sobretot, la iniciativa privada hi posarem aquest combustible necessari per fer que tot rutlli de nou. I ho farem 
perquè malgrat tots els entrebancs ho necessitem, en tenim ganes i podem fer-ho.

Per això, ara més que mai, és necessària una resposta unànime de les administracions. De totes. De les de casa, del país, de l’Estat, d’Europa, 
del món. Si no ho fan passaran a la història pel que són i no saben fer. No pas pel que ens volen fer creure que es pot fer.

Ja n’hi ha prou de fer-se la punyeta. De buscar només el rèdit polític. De la insolidaritat. Què no se n’adonen del trist espectacle que sovint pro-
tagonitzen?
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Ara és el moment de l’Europa forta, valenta i solidària. I dels governs generosos i responsables capaços de fer prevaldre l’interès general per 
davant dels colors. I això va també pels polítics que haurien d’entendre que les emergències són només dues: la salut i l’economia. No les seves 
cadires.

Des de la Cambra de Tarragona creiem que la situació no és pas irreversible. Ben al contrari. Que tenim més cartes al nostre favor que no pas en 
contra. I que, justament per això, no podem perdre ni un minut en posar les bases del que ha de ser la represa, primer, de la confiança.

Amb la confiança aconseguirem impulsar la nostra economia, plantar cara a les necessitats socials i dotar dels necessaris recursos al sistema 
sanitari.

Per aconseguir-ho necessitem remar tots a una, tenir molt clars els objectius a curt, mig i llar termini.  I en aquest moviment de tots, les adminis-
tracions en són actors fonamentals.

Per tant, els hi demanaria que aparquessin retrets i estratègies. Que actuessin amb lideratge i visió de futur. Que entenguessin que no es poden 
frenar projectes i inversions. Aquests dies hem aplaudit la decisió del Port de no aturar les inversions previstes pels propers quatre anys, amb un 
total de 150 milions d’euros. És una postura valenta. I tant!. Però necessària. I tot un exemple del que convé.

Si es fa així des de les diferents administracions no tinc cap dubte que la sortida del túnel està més a prop del que ens pensem.

Per això, demano als empresaris i autònoms que no deixin de creure en ells mateixos. Ells són la força del país. 

Els qui em coneixen saben que sóc optimista de mena. I també realista. La combinació d’aquestes qualitats ajuden sovint a prendre decisions més 
encertades, que no pas quan es prenen per impulsos o estats d’ànim.

Avui, doncs, sóc més optimista i realista que mai i us demano a tots que també ho sigueu. Necessitem l’empenta i la convicció de tots per aixecar 
el país. Si creiem que ho podem fer, i jo crec que ho podem fer, ho farem. Segur.

No em resigno a les especulacions i previsions catastrofistes. Jo crec, com he cregut sempre, en la gent que s’aixeca cada dia amb la voluntat de 
fer les coses millor, en els emprenedors que arrisquen per crear riquesa i llocs de treball i amb els inconformistes que creuen que tot és millorable 
i moltes vegades assoleixen grans objectius a la vida perquè ningú els hi va dir que no es podia fer. Crec en els valents i en els que no ho són, 
però no defalleixen mai.

I soc optimista pels meus fills, pels meus néts i per a totes les persones que m’importen. Així que amunt i ànims a tots que d’això ens en sortirem. 
Només faltaria!” 26 d’abril de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va traslladar a 
José Carlos García de Quevedo, president de l’ICO tot un seguit de 
valoracions i qüestions en el marc de la vídeo conferència organitza-
da per Cámara de España. Roigé va valorar positivament l’oportunitat 
dels programes d’ajuts impulsats per l’Institut de Crèdit Oficial, ICO. 
Alhora que va destacar el bon trasllat que la banca n’ha fet d’aquestes 
línies creditícies, decisives per les empreses i negocis, atesa la crisi 
econòmica i social, derivada de la crisis sanitària per la pandèmia de 
la Covid-19. La presidenta de la Corporació tarragonina li va recordar 
al president de l’ICO que, per tal de que aquests ajusts tinguin la mà-
xima eficàcia cal que arribin quan es necessiten. Per la qual cosa li va 
demanar una major celeritat en la tramitació dels mateixos. 28 d’abril 
de 2020

“Persianes baixades, botiga oberta”. Carles Mera, formador, con-
ferenciant i especialista en  ecommerce, ebusiness i econsultoria, va 
donar als comerciants, i a tots els qui es van connectar al webinar de 
la Cambra, tot un seguit d’estratègies i píndoles d’optimisme i de realis-
me. Melcior Bustos, comerciant i membre del Ple de la Cambra de Tar-
ragona, va presentar aquesta vídeo conferència. 28 d’abril de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/DtdFQBnPYnU


2020 ACTES DESTACATS

Maria Callís, especialista en Business Retail & Design Strategy, va do-
nar les claus per impulsar l’activitat al sector comercial i ho va fer 
en el marc del webinar dirigit per Lluís Colet, conseller de Comerç i 
membre del Comitè de la Corporació tarragonina. 6 de maig de 2020

VÍDEO

Anna Morros, formadora i consultora en Recursos Humans i Habilitats 
Personals, va ser la protagonista del webinar “La importància de la 
motivació en el canvi. Com liderar motivant”. 21 de maig de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/pHJD1qxRGEc
https://youtu.be/I9F6rH-XVdU


2020 ACTES DESTACATS

Reflexions sobre el nou lideratge a l’etapa postcovid. Manuel Bes-
traten, representant de Mieses Global; Raquel Jiménez, gerent de As-
precat i Carles Salas, responsable de Seguretat i Salut en el Treball de 
Tusgsal van participar al webinar organitzat per la Cambra de Tarrago-
na, Salut i Treball i Fundación ORP. Una sessió en la que es reflexionà 
sobre els actius, estratègies i fortaleses que hauria de tenir el nou li-
deratge a l’etapa postcovid. A la foto, un moment de la presentació del 
webinar amb Daniel Martín, director i secretari de la Cambra de Tar-
ragona; Paco Lari, director general de Salut i Treball i Pedro Mondelo, 
director de la Fundación ORP. 26 de maig de 2020
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“Podem seguir badant amb l’habitatge a Tarragona?”
    Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.

“Quan em pregunten què és el primer que canviarà a la societat postcovid sempre dic el mateix: les cases, així en genèric. Aquests llarguíssims 
mesos de confinament ens han forçat a redescobrir l’espai on passem la major part de la nostra vida. I resulta que sense el neguit del dia a dia 
ens hem adonat que balcons i terrasses han estat els nostres particulars oasis. Balsàmics refugis des d’on mantenir el contacte físic amb el món, 
mostrar solidaritat, omplir-los de natura i respirar.

Espero i desitjo que mai més calgui tancar-nos a casa. Però, en qualsevol cas, estic segura que la mirada cap a l’habitatge, l’actual o el que algun 
dia ens proposem comprar o llogar, ha canviat per sempre.

Conceptes com saludable, sostenible i connectats (a nivell digital) marcaran la tendència, però sobretot les necessitats més immediates. I aquí les 
administracions hi tenen un paper decisiu. Ja que són elles les que han d’afavorir que la iniciativa privada doni resposta a aquestes demandes tot 
seguint, òbviament, les línies traçades pel que fa al creixement urbanístic de la ciutat.

No s’entendria que les administracions, sobretot la local, mirés cap a una altra banda. O s’entestés en comprometre el futur de Tarragona en base 
a clixés que, si no es corregeixen, seguiran obligant que molts joves, i no tant joves, hagin de fer vida fora de la ciutat que els va veure néixer.

Clar que urbanísticament no es pot abandonar el Centre, la Part Alta o el Serrallo. Clar que cal fomentar la rehabilitació. Clar que cal tenir cura per 
la natura. Clar que Tarragona, en el seu conjunt, ha de ser la ciutat que faci goig visitar i habitar.

Però no és menys cert que les accions de millora urbanística i de rehabilitació han de ser compatibles amb el creixement. En el benentès que amb 
la rehabilitació, sempre que sigui possible rehabilitar un immoble, no n’hi ha prou per donar resposta a la demanda.

Una demanda que no se sustenta tant (o només) en el creixement de la població, com amb els nous usos lligats a l’habitatge. I que tenen a veure 
amb els models familiars: és un fet que les parelles es divorcien, augmenten les famílies monoparentals, els joves s’independitzen i la gent gran 
no té tendència a anar a viure amb els fills.
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Cal donar resposta a aquestes realitats. Com també la cal donar a tots aquells que si no troben l’habitatge que volen a Tarragona el buscaran a 
fora. 

Segur que podem seguir badant?

Planificar el creixement d’una ciutat no es fa d’un dia per l’altre. Ni en funció de modes, capricis o creences. El POUM que tenim avui és fruit del 
consens polític i l’acurada tasca d’especialistes en urbanisme. No es va aprovar en temps dels romans, si no al 2013. I es va planificar amb el 
propòsit de donar-li una continuïtat suficient en el temps per tal de respondre a les necessitats d’una societat moderna i d’una capital amb una 
creixent influència al territori, tot  dotant-lo de la necessària seguretat jurídica per fer possible aquest planejament. Aquests dies hem assistit a un 
despropòsit, un més, en relació al creixement urbanístic de la ciutat. Malauradament ens ha quedat palès que per a alguns polítics més enllà de 
l’horitzó dels quatre anys no hi ha res. Aquesta sistemàtica manca de visió no deixa de ser preocupant, i més ara, immersos com estem en una de 
les crisis econòmiques més greus de la nostra història recent.

Aturar el projecte de Mas d’en Sorder, com també seguir posant pals a les rodes al de la Budellera,  deixa a la ciutat de Tarragona en una situació 
molt compromesa i envia un nociu missatge a tots els possibles emprenedors que tinguin previst invertir, fomentar l’ocupació i crear riquesa aquí. 
I que no és altre que el de la inseguretat jurídica. El diner és poruc.

Només pel que fa a la Budellera cal recordar que el projecte d’urbanització contempla notables beneficis per a la població, com ara la cessió a la 
ciutat de la Platja Llarga (concretament 10,5 hectàrees a primera línia de costa), la creació de 48,5 hectàrees en parcs i jardins, la cessió a Tarra-
gona de 17,2 hectàrees de sòl per la construcció d’equipaments escolars, sanitaris, culturals, esportius i la construcció de 800 pisos socials. Per 
això vull demanar a la nostra administració que sigui més curosa i tingui entre les seves prioritats sumar per atraure inversions i impulsar projectes 
de futur, en el benentès que es tracta de crear llocs de treball, generar riquesa  i, en definitiva, dotar-nos d’un futur amb més oportunitats i benestar. 

No oblidem que d’aquesta no en  sortirem amb bones paraules, sinó amb l’empenta dels emprenedors.” 1 de juny de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Acord amb MicroBank per impulsar l’economia tarragonina. Lau-
ra Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Juan Carlos Ga-
llego, president de MicroBank i Isaac Pérez, coordinador del Centre 
d’Institucions de Catalunya de CaixaBank, van signar un conveni de 
col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a 
través de microcrèdits. Amb la signatura d’aquest acord s’establí una 
línia de finançament d’un milió d’euros per potenciar l’autoocupació 
i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb 
especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. 1 de juny 
de 2020

Novetats a l’IRPF i Successions. Antoni Murt, soci del Departament 
Fiscal d’Ernst & Young Abogados, ens va posar al dia pel que fa a les 
novetats en dos impostos decisius: IRPF i Successions. Murt va parlar 
de “Novetats a l’IRPF i a l’impost sobre Successions i Donacions pre-
vistes a Catalunya per a l’any 2020”. La sessió, presentada per Ramon 
Marsal, tresorer de la Cambra de Tarragona, va tenir el suport de Rep-
sol i CaixaBank. I la col·laboració de Bic Graphic. 11 de juny de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/JmUSqrHAuNs


2020 ACTES DESTACATS

Obrir en festius. La Cambra de Tarragona presentà a l’Ajuntament de la ciutat una 
proposta per tal de que es valorés la possibilitat de que aquells establiments comerci-
als que ho desitgessin poguessin obrir en festius durant els mesos d’estiu, com a una 
mesura activa per fer front a la greu crisi econòmica provocada per la Covid-19. A la 
imatge, Laura Roigé, presidenta de la Cambra, atén a un equip de TV3 en el marc d’una 
entrevista sobre aquest tema. Val a dir que la Corporació tarragonina aposta per tal de 
que Tarragona sigui declarada municipi turístic, com a element estratègic de competiti-
vitat per afavorir la dinamització del sector comercial. 19 de juny de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Trobada virtual amb Pere Aragonès. Pere Aragonès, vicepresident 
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, va prendre part al webi-
nar organitzat per les Cambres de Tarragona, Reus i Valls. Aragonès 
va parlar de “Bases per a la reconstrucció econòmica. De la Covid-19 
a la Catalunya del 2030”, en una sessió moderada per Núria Pérez, 
sotsdirectora del Diari de Tarragona. En la seva intervenció Laura Roi-
gé, presidenta de la Corporació es va interessar per la visió del Govern 
pel que fa al creixement urbanístic de la ciutat, atès que els dos grans 
projectes emblemàtics i de futur, la Budellera i Mas d’en Sorder, estan 
aturats. 30 de juny de 2020

Què farà el Port de Tarragona durant l’etapa postcovid per lluitar 
contra la “boira baixa”? Ens ho explicà Josep Maria Cruset, president 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, en el marc del webinar organitzat 
per la Cambra de Tarragona i el Cercle d’Infraestructures. Un missatge 
final: malgrat la boira tenim moltes fortaleses. Aprofitem-les! A la imat-
ge, Laura Roigé, presidenta de la Cambra; Josep Maria Cruset, presi-
dent del Port i Pere Macias, president del Cercle d’Infraestructures. 2 
de juliol de 2020

VÍDEO
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https://youtu.be/0vzWs_g0eYk


2020 ACTES DESTACATS

La Cambra s’afegí a la campanya Comerç de Confiança. Amb l’ob-
jectiu de donar suport al comerç a l’etapa de la remuntada econòmica, 
la Cambra de Tarragona s’afegí a la campanya Comerç de Confiança. 
La iniciativa es visualitzà als establiments adherits amb un segell, que 
acreditava que el comerç que el lluia havia elaborat un protocol i guia 
de bones pràctiques d’acord a les directrius de la Secretaria d’Estat de 
Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i que foren valida-
des i aprovades pel Ministeri de Sanitat. 5 de juliol de 2020

73



El Comitè s’acomiadà de Josep Font. La Cambra de Tarragona va celebrar el primer Comitè Executiu presencial d’ençà la declaració de l’estat 
d’alarma per la pandèmia de la Covid-19. En el decurs de la trobada, celebrada a l’hotel H10 Imperial Tarraco, s’acomiadà a Josep Font, vicepre-
sident de la Cambra de Tarragona, que deixà la ciutat per assumir noves responsabilitats a Repsol, empresa de la que n’era director del complex 
industrial. Laura Roigé, presidenta de la Cambra, agraí la dedicació, aportacions i bona feina que Font desenvolupà des de la Corporació tarragonina 
en benefici de les empreses i l’economia del territori. 27 de juliol de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Veolia i la Cambra de Tarragona van organitzar un dinar de networ-
king a La Boella. En el decurs de la trobada, protagonitzada per Ve-
olia, les empreses participants van compartir opinions, projectes i van 
aprofitar per establir sinèrgies entre elles. Es va fer, també, un repàs a 
la situació econòmica nacional i global, com a conseqüència de la crisi 
derivada de la pandèmia de la Covid-19 i es van apuntar algunes es-
tratègies de futur per gestionar l’etapa postcovid. 29 de juliol de 2020

La Cambra de Tarragona, al Consell Assessor de l’Observatori de 
la Qualitat de l’Aire, que impulsa Repsol amb la col·laboració de l’As-
sociació Empresarial Química de Tarragona, AEQT, i coordina l’Institut 
Cerdà. L’Observatori fa un seguiment anual dels Compostos Orgànics 
Volàtils (COV’s) dels municipis de l’entorn dels polígons petroquímics 
del Camp de Tarragona, mitjançant una metodologia eficient i assumi-
ble i validada internacionalment, que dirigeixen la Universitat Rovira 
i Virgili, URV, i l’Eurecat. Aquest seguiment que es va iniciar el 2018 
es tradueix en un lnforme Observatori on es recullen tots els mesura-
ments realitzats per la URV, la seva anàlisi i la informació necessària 
per a la seva interpretació, però alhora els reptes i els objectius que 
tant la indústria química com el territori es volen plantejar per seguir 
avançant en la gestió adequada de la qualitat de I’aire. Totes les acci-
ons incloses en el desenvolupament i consolidació de l’OQACT es fan 
amb el coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a impulsora 
de la Taula de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona. 30 de juliol 
de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Laura Roigé, distingida amb la jaqueta de cuina de l’AEHT. La Casa 
Joan Miret acollí la presentació de la “Guia Gourmet de Restaurants 
i Hotels de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre 2020”, promoguda 
per l’Associació d’Hostaleria de la Província de Tarragona, AEHT. En 
cloure la presentació Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarra-
gona,  fou distingida amb la jaqueta de cuina que lliura l’AEHT a per-
sonalitats i professionals del territori. Roigé, agraí el reconeixement i 
posà en valor la Guia. “Iniciatives com aquesta mostren el dinamisme 
de l’Associació i serveixen per enfortir un sector estratègic per a la 
nostra economia”. 12 d’agost de 2020

Reconeixement a Maria Teresa Morgades de Ca la Sara. Ca la Sara 
o Cal Sarameu és la botiga d’embotits, formatges i productes típics del 
nucli urbà de Santes Creus. L’establiment està obert al públic des de 
juliol de 1964,  i continua regentat per Maria Teresa Morgades de 73 
anys. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va voler fer-
li una menció especial per la dedicació ininterrompuda durant més de 
50 anys. A la foto, Maria Teresa Morgades flanquejada per Laura Roi-
gé, presidenta de la Cambra de Tarragona i Dolors Palma, alcaldessa 
d’Aiguamúrcia. 17 d’agost de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Javier Sancho visita la Casa de la Punxa. Javier Sancho, nou direc-
tor del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, va visitar la Casa de 
la Punxa, seu de la Cambra de Tarragona, on fou rebut per Laura Roi-
gé, presidenta, que el posà al corrent de les accions que desenvolupa 
la Corporació dins les grans àrees estratègiques d’internacionalització, 
formació, foment de l’emprenedoria i defensa de les inversions ne-
cessàries per garantir la competitivitat de les empreses i la mobilitat i 
seguretat de les persones. A la imatge, Roigé flanquejada per Sancho i 
Josep Font, vicepresident de la Cambra i anterior director del Complex 
Industrial de Repsol a Tarragona. 4 de setembre de 2020

Joan Canadell, president del Consell de Cambres de Catalunya i 
de la Cambra de Barcelona, visità la Casa de la Punxa on fou rebut 
per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona. La trobada 
oficial i de treball va servir per repassar temes estratègics i d’interès 
per ambdues institucions, tant pel que fa a nivell territorial i local com 
també nacional, amb l’interès comú d’establir i enfortir les sinèrgies 
necessàries de col·laboració per donar resposta als reptes que han 
d’afrontar empreses, economia i la societat en general davant la cri-
si provocada per la pandèmia de la Covid-19. A la foto, i d’esquerra 
a dreta, Ramon Marsal, tresorer de la Cambra de Tarragona; Jaume 
Fàbrega, vicepresident del Consell de Cambres; Laura Roigé i Joan 
Canadell. 21 de setembre de 2020
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“El Corte Inglés, deu anys que han marcat la diferència”
    Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.

“El 8 d’octubre farà deu anys de l’arribada de El Corte Inglés a Tarragona. Una dècada que ens ha passat volant, però si mirem pel retrovisor des-
cobrirem que en tot aquest temps els canvis han estat enormes a nivell empresarial, econòmic i social. Com hem canviat!

El desembarcament a casa nostra del gegant comercial es va produir enmig d’una crisi financera sense precedents, que va arrossegar a més de 
mig món. I l’aniversari ens agafa patint una pandèmia global que ni els més vells recordaven. Cap d’aquests dos fets estan directament relacionats 
amb el tema que ens ocupa, però és ben cert que sense aquests deu anys de El Corte Inglés la situació de la nostra ciutat seria molt diferent. No 
en tinc cap dubte.

Des d’un primer moment disposar d’aquesta marca va reforçar, encara més, la nostra capitalitat comercial. I no només això, sinó que per la seva 
atracció geogràfica, poder d’oferta i capacitat de generar valor (per començar, amb la creació de llocs de treball) ha estat un decisiu revulsiu per 
plantar cara als moments difícils que hem viscut en aquests anys i estem patint ara amb la crisi provocada per la Covid-19.

Tenir al costat a El Corte Inglés ha estat el millor regal per a Tarragona, per això des d’aquestes línies vull agrair-los-hi públicament la seva aposta 
per la ciutat i el territori.

Fa deu anys, amb motiu de la inauguració, vam assenyalar que amb El Corte Inglés entràvem de ple a la Champions League. Ara podem dir que, 
a més de jugar-la, l’hem guanyat. El nostre posicionament comercial a Catalunya és indubtable i es complementa per la força de la resta d’actius 
com són el Mercat Central, Parc Central, Les Gavarres, Carrefour, el futur Ten Brinke i el necessari comerç urbà i de proximitat.

Si la majoria d’àrees comercials que he apuntat tenen una clara estratègia de futur, a més de la iniciativa necessària per continuar empenyent i 
creixent malgrat els obstacles del camí, el comerç urbà em fa patir.

I aquest patiment, que primer va ser inquietud, ve de lluny. Abans de que es posés la primera pedra de El Corte Inglés, a la Cambra de Tarragona 
vam elaborar un acurat estudi i disseny de com crèiem que hauria de ser la part superior de la Rambla per, no pas contrarestar l’arribada del nou 
equipament, sinó per afavorir que cap dels diferents models comercials que conviuen a la nostra ciutat es quedés endarrerit. El projecte, escrit, 
dibuixat i degudament valorat, suposava la peatonalització de les dues coques a tocar del Balcó i una major dignificació i especialització de l’oferta 
comercial i de restauració. L’administració el va arxivar.
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Anteriorment havíem identificat el Triangle d’Or del comerç urbà per demanar que es potenciés la seva promoció com a actiu, fins i tot Premium, 
de la ciutat per atraure un nou perfil de client. L’administració el va arxivar.

Enteníem i entenem que, malgrat la realitat de l’oferta d’aparcament a la ciutat, ens cal, i així ho vam reclamar, una política homogènia de preus 
prou atractiva com per captar públic cap al centre que no només comprés, sinó que a més omplís els restaurants. Vam proposar una tarifa plana, 
especialment per les tardes i vespres del dissabte. L’administració va aplicar descomptes i rebaixes als de titularitat municipal.

Davant la desertització comercial, sobretot a la Rambla Nova, vam fer arribar a tots els grups polítics que optaven a les darreres eleccions mu-
nicipals un dossier on s’hi recollien vàries propostes com la de treballar per tal de que Tarragona fos declarada municipi turístic i qui ho desitgés 
pogués obrir en diumenges, coincidint amb l’activitat creuerística. Aquesta no només es va arxivar, sinó que l’administració Ricomà s’hi va regirar 
en contra quan vam gosar tornar-la a proposar.

I no em voldria descuidar de la badada històrica que va suposar la pèrdua d’Ikea durant el mandat de Ballesteros.

Malgrat la passivitat de l’administració, a la Cambra de Tarragona no defallirem i seguirem fent tot el que convingui per fer sentir la nostra veu allà 
on calgui i davant de qui sigui. El comerç és decisiu, és negoci, són llocs de treball, és seguretat, és vida...

No podem ni volem renunciar a cap model comercial. La seva complementarietat és la nostra força. Per això avui vull posar com a exemple la tasca 
de El Corte Inglés i felicitar-los per la feina ben feta. Tot esperant que algun dia l’administració faci la seva”. 4 d’octubre de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

La Cambra, a favor de l’hidrogen verd. Laura Roigé, presidenta de 
la Cambra de Tarragona, s’ha afegit, en nom de la Corporació, a la 
Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, una ambiciosa iniciativa que 
ha comptat amb el suport de més de 50 organitzacions i institucions 
del territori i que té per objectiu treballar a favor de la reducció de les 
emissions contaminants i col·laborar, així, en l’objectiu d’assolir una 
Europa climàticament neutra a l’any 2050 com a resposta a l’emer-
gència mediambiental que viu el Planeta, tot impulsant la implantació 
d’un combustible generat a partir de fonts d’energies renovables. 20 
d’octubre de 2020

Trobada virtual amb el president de l’ICO. Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra de Tarragona, va mantenir una trobada virtual amb José 
Carlos García de Quevedo, president de l’ICO, en el marc de la reunió 
mantinguda amb els presidents de les Cambres de l’Estat. Després de 
posar en valor la trajectòria internacional de la Cambra de Tarragona 
en els últims 25 anys, que han convertit a la Corporació tarragonina 
en un referent nacional en coneixement i experiència en els mercats 
subsaharians amb l’acompanyament, durant tot aquest temps, de més 
de 1.500 exportadors de tot l’Estat, Roigé li plantejà: “Les Línies ICO 
són indiscutiblement una gran ajuda pels exportadors, en un moment 
en què hi ha hagut una paralització important en molts mercats. Però 
tenim el dubte de si s’esperava que la crisi durés tant. Em refereixo 
al fet que, molt possiblement, els terminis d’amortització d’algunes de 
les línies siguin molt inferiors a l’efectiva recuperació dels mercats, de 
manera que encara que ara s’estiguin només pagant els interessos, 
preveiem que l’amortització de capital comenci abans que la pandè-
mia hagi acabat.” 12 de novembre de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

“Som un Comerç irresistible”. Ajuntament, Espimsa, Cambra de 
Tarragona i la Via T van impulsar una potent campanya de promoció 
comercial en xarxes socials per fer front a la greu crisi del sector pro-
vocada per la pandèmia de la Covid-19. Més de 50 establiments hi van 
prendre part amb l’objectiu de treballar conjuntament per tal de que la 
ciutat continuï essent un pol d’atracció, tot oferint promocions i ofertes 
atractives. Aquesta iniciativa es va dur a terme en el marc del Progra-
ma de Suport al Comerç al Detall 2020, finançat pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (Feder) i la Secretaria d’Estat de Comerç 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en col·laboració amb la 
Cámara de España. 15 de novembre de 2020

Trobada virtual de Laura Roigé amb Manuel de la Rocha. Laura 
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va mantenir una tro-
bada virtual amb Manuel de la Rocha, director general d’Assumptes 
Econòmics del Gabinet de la Presidència del Govern d’Espanya, en 
el marc de la reunió mantinguda amb els presidents de les Cambres 
de l’Estat. En la seva intervenció li va preguntar: “Quina recomanació 
podem fer des de la Cambra de Tarragona a les empreses turístiques 
a l’hora de presentar els seus projectes d’ajuts per tal d’optar als Fons 
europeus? És millor que els presentin de forma individualitzada o és 
més recomenable que les empreses d’un mateix destí turístic s’agru-
pin i presentin un projecte conjunt per tal de que l’impacte econòmic 
en el seu territori sigui més gran?”  19 de novembre de 2020
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Posicionament sobre la sentència de suspensió del POUM. Davant la sentència que 
suspèn el planejament urbanístic de la ciutat, POUM, aprovat el 2013, la Cambra de 
Tarragona va fer arribar un posicionament oficial a l’Ajuntament i la Generalitat. 

“En aquest sentit, la Cambra no discuteix el contingut de la sentència, l’assumeix com cal fer en un 
Estat de Dret, tot i la desproporció que suposa la seva aplicació.

Ara bé, sol·licitem amb urgència a l’Ajuntament de Tarragona i/o la Generalitat de Catalunya la màxima 
agilitat i transparència en la interpretació de la normativa urbanística, vigent a partir de la sentència, 
per tal de no paralitzar la ciutat. Els actors socioeconòmics demanem una posició clara i rotunda que 
determini, com més aviat millor, sota quins paràmetres de certesa legal quedarà emparada la ciutat.

Tarragona no es pot aturar mentre es busca una solució al tràmit de suspensió del planejament ur-
banístic. La paralització davant de la redacció d’un nou planejament urbanístic o POUM significa una 
paralització de com a mínim quatre anys per a una aprovació (el de 2013 es va allargar en el temps 
fins a tretze anys), afectant a tots els sòls amb suspensions de llicències d’entre un o dos anys, com 
a mesura prèvia.

I amb conseqüències negatives no només per a la promoció immobiliària, sinó també per a qualsevol 
dinàmica urbana com la construcció de nous equipaments (hospitals, centres esportius...) o habitatge 
social. A més de totes les repercussions administratives en llicències d’obra, activitat... que restaran 
atractiu a la ciutat davant possibles noves implantacions o inversions econòmiques, amb el perjudici 
que això provocarà en la creació  de nous llocs de treball o en la generació de recursos per a les arques 
públiques.

L’actual model de ciutat, sorgit del POUM-2013, va ser aprovat per majoria absoluta de tots els grups 
polítics municipals representats a l’Ajuntament, fins i tot els que ara tenen responsabilitats de govern, 
i ratificat per la Generalitat de Catalunya.

La sentència no assenyala que el POUM actual pateixi incorreccions o injustícies urbanístiques. No-
més planteja un defecte de forma en la seva tramitació, la qual cosa considerem que reafirma la petició 
de la Cambra de Tarragona en aquest posicionament davant d’un fet puntual del plantejament que no 
hauria de significar la paralització del POUM-2013”.  19 de novembre de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

José Luis Bonet, president de la Cámara de España, rebut virtu-
alment pel Ple de la Cambra de Tarragona. El màxim representat de 
les Cambres de Comerç de l’Estat  va parlar sobre la situació econò-
mica i l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, 
tot detallant com està participant la Cámara de España en els Fons 
europeus de recuperació i com ho pot fer la Corporació tarragonina. 
Bonet es va referir al sector turístic i les dificultats que pateix tota la 
seva cadena de valor. Per això va demanar el suport de les adminis-
tracions per millorar i recuperar la connectivitat (viatges) i dinamitzar 
la demanda. 30 de novembre de 2020

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra van col·laborar 
en la promoció de “Troba la llum de Nadal”, una campanya que 
va comptar amb la participació d’una trentena d’establiments que van 
dinamitzar i posar en valor l’oferta de comerços, restaurants i establi-
ments de serveis com a protagonistes de les accions de Nadal. L’acord 
contemplava també formació, orientació i assessorament per a la di-
namització de la campanya comercial #jocomproalabisbal. A la foto, i 
d’esquerra a dreta, Jordi Cáceres, tècnic de la Cambra de Tarragona; 
Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès; Laura Roigé, pre-
sidenta de la Cambra de Tarragona i Judith Vidal, regidora de Comerç 
de la Bisbal del Penedès. 11 de desembre de 2020
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2020 ACTES DESTACATS

Laura Borràs, candidata a la presidència de la Generalitat per 
Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 
2021, visità la Cambra de Tarragona on fou rebuda per Laura Roigé, 
presidenta; Ramon Marsal, tresorer; Agustí Domènech, conseller d’Or-
denació del Territori; Lluís Colet, conseller de Comerç i Daniel Martín, 
director i secretari de la Cambra. Roigé lliurà a Borràs un document 
en el que s’hi recullen tot un seguit de demandes i necessitats a nivell 
empresarial, econòmic i territorial amb la petició de que la seva forma-
ció política les pugui aplicar en el cas de que assoleixi responsabilitats 
de govern. A la foto, i d’esquerra a dreta, Agustí Domènech; Ramon 
Marsal; Albert Batet, cap de llista a Tarragona per Junts per Catalunya 
a les eleccions al Parlament; Laura Roigé; Laura Borràs; Josep Maria 
Cruset, president del Port de Tarragona i Lluís Colet. 17 de desembre 
de 2020

El comerç s’engalana per Nadal. Laura Roigé, presidenta de la Cam-
bra de Tarragona, va formar part del jurat del Concurs d’aparadors de 
Nadal, una iniciativa impulsada per l’Associació de Comerciants de la 
Via T de Tarragona, amb l’objectiu de dinamitzar el sector en un dels 
moments més emblemàtics de l’any. 23 de desembre de 2020
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CREIXEM AMB MÉS EMPRESES PREMIUM
Una trentena d’empreses fan costat a aquelles iniciatives que en matèria de dinamització econòmica, verte-
bració del territori i foment de la internacionalització de les empreses s’impulsen des de la Corporació tarra-
gonina. Són les anomenades Empreses Premium de la Cambra de Tarragona. En el decurs de 2020 la llista es 
va continuar ampliant.
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2020 EMPRESES PREMIUM

Proacit Soluciones y Sistemas 
està especialitzada en la implemen-
tació de tecnologies d’alt valor afegit 
i en el desenvolupament de progra-
mari per a la indústria 4.0, per tal de 
garantir una estratègia de digitalitza-
ció alineada sempre amb el negoci. 
L’objectiu de Proacit és acompanyar 
a gerents i responsables de proces-
sos industrials a optimitzar, flexibi-
litzar la producció i reduir costos, a 
través de la utilització de tecnologi-
es d’automatització, l’internet de les 
coses aplicat a la indústria o la intel-
ligència artificial dins d’un marc de 
ciberseguretat. A la foto, i d’esquer-
ra a dreta, Jordi Colet, soci fundador 
i responsable d’Informàtica de Pro-
acit; Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra i David Diestre, soci funda-
dor i responsable d’Automatització 
de Proacit. 9 de març de 2020
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2020 EMPRESES PREMIUM

CaixaBank recolza els seus 
clients d’empresa a 127 països 
a través de sucursals operati-
ves, oficines de representació, 
corresponsalies i participacions 
bancàries que se sumen als 
gestors d’alta especialització en 
finançament  i serveis, comerç 
exterior i tresoreria, finança-
ment estructurat, turisme i ne-
goci immobiliari, que treballen 
a les oficines d’Espanya, oferint 
el millor assessorament per les 
operacions de les empreses a 
l’estranger. L’entitat ofereix ser-
vei tant a les pimes i microem-
preses que estan iniciant les se-
ves activitats exportadores com 
a les grans corporacions i grups 
empresarials que afronten pro-
jectes internacionals més com-
plexos. A la foto, i d’esquerra 
a dreta, Eduard Gené, direc-
tor de Banca d’Institucions de 
CaixaBank a Tarragona; Laura 
Roigé, presidenta de la Cam-
bra de Tarragona i Quim Macià, 
director de Banca d’Institucions 
de CaixaBank a Catalunya. 9 
d’octubre de 2020
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2020 EMPRESES PREMIUM

Garcia Riera. Fundada a Vila-seca, a mit-
jans dels anys seixanta, pels germans Josep 
i Xavier Garcia Riera, la companyia aporta 
solucions integrals de construcció, sense 
perdre de vista els seus valors fundacio-
nals: compromís amb la qualitat, seguretat 
laboral, i respecte amb l’entorn. Actualment, 
amb la segona generació al capdavant del 
negoci, Garcia Riera ha evolucionat, des 
d’una empresa local de construcció, fins a 
convertir-se en un destacat grup de cons-
trucció. El model de creixement ha estat la 
suma del servei i la flexibilitat d’una empre-
sa local, amb l’operativa, planificació i la 
capacitat professional que necessiten les 
grans constructores globals. Garcia Riera 
ha esdevingut un referent en el sector de la 
construcció i dels manteniments industrials, 
amb una important penetració en el mercat 
català. A la foto, i d’esquerra a dreta, Daniel 
Martin, director i secretari de la Cambra de 
Tarragona; Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra de Tarragona i Xavier Garcia Pere-
ra, director general de Garcia Riera. 18 de 
desembre de 2020
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Empreses Premium de la Cambra de Tarragona



Si vols més informació sobre l’activitat de la Cambra de Tarragona durant 2020 visita 
www.cambratgn.com

Per recuperar els webinars i les sessions dels “Bon dia Tarragona” visita www.cambratgntv.com o el 
canal de la Cambra de Tarragona a YouTube

Pots seguir a la Cambra de Tarragona a: 
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http://www.cambratgn.com
http://www.cambratgntv.com
https://www.facebook.com/cambratarragona/
https://twitter.com/cambratarragona?lang=es
https://es.linkedin.com/company/cambra-de-tarragona
https://www.instagram.com/cambratarragona/
https://es.linkedin.com/company/cambra-de-tarragona

