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L’any de les vacunes
L’arribada de les vacunes, desenvolupades en un temps record si atenem al que són els ritmes en el camp de 
la investigació mèdica, ha fet que 2021 hagi estat l’any de la recuperació de l’esperança i la il·lusió davant la 
foscor i el patiment de 2020, en plena pandèmia.

Tot i les successives onades, provocades per noves variants del coronavirus, el pols del dia a dia ha estat un 
altre. No hem oblidat ni deixat de plorar pels qui ens van deixar quan encara no els hi tocava, però d’una forma 
o altre hem intentat recuperar la vida on se’ns va trasbalsar, just abans de la declaració de l’estat d’alarma. 

De fet, si resseguiu les pàgines digitals d’aquesta memòria ja advertireu que les activitats presencials van cada 
cop en augment, en detriment de les virtuals, a mesura que avança l’any. 

Per fi ens podem tornar a veure les cares, ni que sigui amb mascareta. Organitzar actes, ni que sigui amb 
aforaments limitats. I viatjar, ni que sigui amb mesures sanitàries més o menys estrictes en funció de  la 
intensitat de les onades.

Malgrat les limitacions, acceptades amb resignació i amb el convenciment que estan dictades pel bé comú, 
a la Cambra de Tarragona no hem parat de treballar a favor de la internacionalització, formació, foment de 
l’emprenedoria, les infraestructures... En definitiva, hem intentat ser tant útils com ens ha estat possible per 
tal de respondre als reptes i necessitats de la societat que ens acull.

Em sento molt orgullosa de tot el que hem fet, de tots els llocs on hem anat, de totes les decisions que hem 
pres, i totes les accions que hem liderat o hem ajudat a impulsar, malgrat que aquest 2021, tot i les vacunes, 
encara no hem fet net de la pandèmia.

Deixeu-me que us digui que hem estat la primera Cambra de l’Estat en recuperar les missions comercials 
presencials; els Bon dia ja s’han fet en format híbrid, una formula que ja no abandonarem; hem tornat a obrir 
les portes de la remodelada Sala d’Actes per acollir els Premis a la Internacionalització i els Premis Pime de 
l’Any a Tarragona; hem tornat a rebre visites; hem anat a veure als alcaldes i les alcaldesses de la demarcació 
per oferir-los-hi tota la nostra experiència professional en camps com el de la promoció econòmica, comer-
cial, així com la programació de cursos de formació de tots els nivells; han tornat les Fires de l’Ocupació...

2021 ha suposat una inflexió. Ara, però, ens toca recuperar el temps perdut i, al mateix temps, ajudar a 
aquells que més ho necessitin. Ja que d’aquesta només en sortirem si tots som capaços d’alçar-nos i em-
prendre el pas.

Tenim molta feina per endavant. Però la farem i, des de la Cambra de Tarragona, intentarem fer-la el millor 
possible.

Laura Roigé
Presidenta de la Cambra de Tarragona
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2 Accions
d’internacionalització

La Cambra ha convocat en el decurs de 2021 missions 
empresarials a 18 països d’arreu del món. Exportadors 
de Tarragona, Catalunya i Espanya han confiat en l’ex-
periència de la Corporació tarragonina per obrir-se 
camí a l’exterior. Sobretot als mercats subsaharians on 
Tarragona és un referent a nivell de tot l’Estat. L’organit-
zació de les jornades informatives online en destí, Ex-
portadores Viajeros, i l’atenció continuada als emprene-
dors han marcat també l’agenda d’Internacionalització.



MISSIONS INTERNACIONALS 2021
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Brèxit, i ara què passarà? Carlos Arola, CEO d’Arola 
Aduanas & Consignaciones i Montserrat Feliu, Ma-
naging Partner a Feliu N&I, van participar al webinar 
“Brèxit, i ara que passarà amb les persones i les mer-
caderies?”, organitzat per la Cambra de Tarragona. En 
el decurs de les seves intervencions van explicar la 
nova relació amb el Regne Unit, un dels principals so-
cis comercials de la Unió Europea i de les empreses 
espanyoles. Aquesta jornada es va fer amb el suport 
de CaixaBank, Port de Tarragona, Arola, Jeune Afri-
que, The Africa Report i Feliu. 22 de gener de 2021.

Jornada amb l’Ambaixadora a Ghana. La Cambra de 
Tarragona va liderar la jornada virtual amb Alicia Rico 
Pérez del Pulgar, ambaixadora d’Espanya a Ghana, que 
va parlar de la “Situació actual després de la Covid-19 
i perspectives de negoci a Ghana”. Aquesta iniciativa la 
va impulsar la Cámara de España i, a més de la de Tar-
ragona, hi van participar també les Cambres d’Almeria, 
Badajoz, Reus, València i Saragossa. 7 d’abril de 2021.
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Exportadores Viajeros
L’any 2021, Roberto Barros director d’Internacional de la Cambra de Tarragona va re-

alitzar diverses connexions en directe des del terreny, explicant-nos com s’estaven 
desenvolupant les missions comercials

Abidjan
2 de febrer 2021

Kampala
17 de març de 2021

Praia
31 de maig de 2021

Accra
25 de febrer 2021
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Oportunitats de negoci a Sud-àfrica. Roberto Barros, director 
d’Internacional de la Cambra de Tarragona, va fer la presentació 
i benvinguda al Taller Focus Àfrica i Orient Mitjà: “Oportunitats 
de negoci postcovid a Sud-àfrica”, una iniciativa virtual impul-
sada per ACCIÓ amb la presència de Saul Pretel, director de 
l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Johannesburg. 13 d’abril de 2021.

Nou servei de Tarragona a Turquia en 60 hores. Josep 
Maria Cruset, president del Port de Tarragona, va pre-
sentar a través de la plataforma Zoom de la Cambra de 
Tarragona el nou servei Ro-Ro de Tarragona a Izmir, Tur-
quia, que té com a principals característiques el seu alt 
nivell de competitivitat atesa la freqüència setmanal i un 
temps de trajecte curt, 60 hores. El nou servei es va pre-
sentar conjuntament amb les Cambres de Tarragona, 
Reus, Tortosa, Valls, Lleida i Tàrrega. 15 d’abril de 2021.
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Carlos Arola posà en valor els mercats africans. Carlos Arola, vicepresident i conseller d’Internacional de la Cam-
bra de Tarragona i CEO a Arola Internacional, va posar en valor els mercats africans i la feina de la Corporació tarragoni-
na en el decurs de la seva intervenció a la taula rodona “El valor d’Àfrica en el context internacional”, que es va desenvolu-
par a Cámara de España, a Madrid, en el marc de la Setmana de la Internacionalització organitzada per IMEX. 18 de juny de 2021.
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10 missions, 16 països, 92 empreses d’arreu de l’Estat, uns excel·lents resultats comercials. 
Aquest és el balanç de les missions comercials organitzades per la Cambra de Tarragona 
durant la pandèmia. Tal i com va explicar Roberto Barros, director d’Internacional, “la pandè-
mia no ens aturarà. Mai una reunió virtual pot substituir una visita presencial, i molt menys 
a Àfrica. Dur, complicat, imprevisible de vegades, però amb una gran predisposició per part 
de tots els participants, hem dut a terme una activitat de prospecció el més normalitzada 
possible. I abans d’acabar l’any anirem a Togo i Benín, Mali, Gabon i Camerun, Sud-àfrica i 
Moçambic, el Sudan i Etiòpia. No ho dubtis, vine amb la Cambra de Tarragona si vols obrir, 
de forma efectiva, nous mercats; si vols avançar en aquests contactes que has iniciat de ma-
nera virtual o, simplement, no vols perdre els que ja tinguis oberts”. 1 de setembre de 2021.
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Els únics de l’Estat amb presència a Benín i Togo. La Cambra 
de Tarragona va portar a cinc empreses de sectors diversos com 
ara l’elevació vertical, alimentació, decoració, materials de cons-
trucció, pintures..., en missió comercial a Benín i Togo. Roberto 
Barros, director d’Internacional, va explicar que “els resultats van 
ser força positius ja que es van tancar acords que generaran un 
important flux d’exportacions cap aquella zona". "Som l’única ins-
titució a l'Estat que està fent missions cap aquests dos països, que 
estan creixent, ofereixen molt bones oportunitats, i estan oblidats 
per les empreses espanyoles, malgrat l’enorme potencial del port 
de Lomé". A la foto, Barros amb luc Hounsounou, qui des de 2005 
ajuda a fer negocis a les empreses espanyoles que arriben a la regió 
de la mà de la Cambra de Tarragona. 21 de setembre de 2021.
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Fernando Alonso Navaridas, ambaixador d’Espanya a Gabon, va rebre i va mantenir una 
trobada a Libreville amb els representants de les onze empreses, de tot l’Estat i de diferents 
sectors productius, que van participar a la missió comercial organitzada per la Cambra de 
Tarragona a Gabon i Camerun, i coordinada per Roberto Barros, director d’Internacional de la 
Corporació tarragonina. Barros va explicar que es van trobar amb uns mercats amb un gran 
potencial per a les empreses espanyoles tot i que “Camerun s’ha mostrat molt més actiu i 
dinàmic atès que fa més d’un any que, gràcies a l‘evolució de la pandèmia, va poder obrir 
fronteres, mentre que Gabon ho ha fet recentment”. “En qualsevol cas, els exportadors han 
quedat molt satisfets amb els contactes comercials que han realitzat”. 2 de novembre de 2021.
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Alberto Cerezo Sobrino, ambaixador d’Espanya a Moçambic, va rebre a la seva resi-
dència de Maputo als integrants de la missió comercial liderada per la Cambra de Tar-
ragona, en viatge de negocis tant en aquest país com a Sud-àfrica. Tal i com va expli-
car Roberto Barros, director d’Internacional de la Corporació tarragonina, “ens hem 
trobat amb dos mercats imprescindibles pels nostres exportadors, tant és així que 
molts d’ells han tancat acords comercials durant la missió”. 17 de novembre de 2021.
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3 Premis a la
internacionalització

Afepasa, Infinitum, Port i Santa Tecla, Premis a la Inter-
nacionalització 2021. 



Afepasa, Infinitum, Port i Santa Tecla, Premis a la Internacionalització

Francisco Toledo, president de Puertos del Estado, va ser el 12 de novembre de 2021, el convidat d’honor a la 24ena edició dels Premis a la Internacionalització, que anualment atorga la 
Cambra de Tarragona en reconeixement a aquelles empreses que s’han distingit en la seva activitat comercial a l’exterior.

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, Afepasa, (Premi a la Trajectòria Internacional), Infinitum (Premi al Creixement Internacional), Port de Tarragona (Premi Extraordinari a la projecció exterior 
del Territori) i la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla (Premi a l’empresa socialment responsable amb la Covid-19) van ser les empreses i institucions guardonades en un esdeveniment que 
es recuperà després de l’ajornament patit l’any 2020, a causa de la pandèmia.

L’acte va ser presidit per Javier Sancho, vicepresident primer de la Cambra de Tarragona i membre del Comitè Executiu, qui va disculpar l’absència de Laura Roigé, presidenta de la Cambra 
de Tarragona, “que s’està recuperant d’una intervenció quirúrgica, per la qual cosa avui no ens pot acompanyar, però ho farà ben aviat”.

Per la seva banda, Carlos Arola, vicepresident de la Cambra de Tarragona, membre del Comitè Executiu de la Cambra i conseller d’Internacionalització, va ser qui va anunciar els noms dels 
premiats.

La periodista i subdirectora del Diari de Tarragona, Núria Pérez va ser la conductora de l’acte. 

Val a dir que Francisco Toledo va rebre la Clau d’Or, la màxima distinció que atorga la Cambra de Tarragona, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria institucional i professional a favor 
del coneixement i la internacionalització, a través de la imprescindible tasca que juguen els ports com a motors de la internacionalització de les empreses i el creixement econòmic.
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Azufrera y Fertilizantes Pallarès - Premi a la Trajectòria Internacional

Azufrera y Fertilitzantes Pallarès es dedica a la manipulació, producció, envasat i comercialització de sofres i agroquímics ecològics en les seves diferents 
varietats emprant-se, en un 90 per cent, en aplicacions agràries com a fungicida. Fundada l’any 1893 a Tarragona, avui és ja el productor més gran d’es-
pecialitats de sofre del món. Dona feina a 70 persones i factura 20 milions d’euros, el 65 per cent amb l’activitat internacional, atès que exporta a més de 
100 països. 

Empresa en constant innovació. En els últims anys ha desenvolupat amb èxit la tecnologia Sultech, resultat de la combinació de dues tecnologies amb 
un enorme potencial i  valor a nivell agrícola, com són l'obtenció de sofre microbiològic, procedent de bacteris  naturals, i la seva innovadora i exclusiva 
formulació.

Afepasa invertí durat 2021 un total de 10 milions d'euros en una nova planta en el seu centre de producció de Constantí, la qual cosa li permet donar el 
salt a la fabricació de bioestimulants ecològics, amb base al seu nou desenvolupament de sofre. 

Va recollir el Premi  Manel Montaño, director general d’Afepasa des de l´any 2011. 17
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Infinitum - Premi al Creixement Internacional

Grup empresarial dedicat a la gestió integral d’un resort de golf, la seva promoció immobiliària, instal·lacions esportives i diversos restaurants. El grup, 
integrat per dues empreses, Infinitum i Infinitum Travel,  dona feina a un centenar de treballadors.

Infinitum, propietat de CriteriaCaixa, compta amb instal·lacions per a la pràctica del golf de 45 forats distribuïts en tres camps: Lakes, Ruins i Hills, que el 
2021 fou inclòs entre els 100 Millors Camps d’Europa.

El resort, que va ser nomenat com a “Millor Complex de Golf d’Europa” als World Golf Awards per tercer any consecutiu, compta a més amb dues Cases 
Club, cinc punts de restauració i un club de platja d’avantguarda. Amb nombrosos reconeixements a les seves polítiques mediambientals, recentment s’ha 
activat la primera fase de la seva promoció immobiliària amb 150 habitatges d’alt standing. 

Infinitum és un producte únic al sud d’Europa. A més, la seva aportació és decisiva per complementar els atractius de la Costa Daurada.

Va recollir el Premi, Mariluz Pujol, Directora Corporativa d’Infinitum.
18

3
Premis a la
internacionalització



Port de Tarragona - Premi Extraordinari a la projecció exterior del Territori

El Port de Tarragona, amb més de 2.000 anys d’història, promou la integració dels agents econòmics, empresarials i socials del territori com a model d’èxit en el desenvolu-
pament d’una infraestructura que genera un impacte socioeconòmic vital en el creixement de les Comarques de Tarragona i de tot Catalunya. 

L’ampliació i modernització de la terminal intermodal de la Boella, la construcció de PortTarragona Terminal a Guadalajara i el desenvolupament de la Zona d’Activitat Logísti-
ques contribuiran al creixement dels tràfics de mercaderies i reforçaran el paper de hub logístic del Port de Tarragona connectant la Mediterrània amb el centre de la Península 
i el nord d’Europa. 

El Port de Tarragona és un motor de projecció exterior, especialment pel que fa als tràfics històrics, com el petroquímic, donant servei al hub petroquímic més important del 
sud d’Europa on es concentra el 25 per cent de la producció de l’Estat espanyol, o l’agroalimentari, que dona servei a empreses de fabricació de pinsos per alimentar 140 
milions de caps de bestiar. 

Però també per altres tràfics més nous, com la pasta de paper, convertint-se el Port de Tarragona en líder al Mediterrani, amb 43.000 tones al mes de setembre de 2021, o 
bé la nova línia ro-ro amb Turquia o, per esmentar-ne algun més: la captació de creuers. 

El Port de Tarragona és el 5è port del sistema portuari estatal, per davant de Bilbao, ocupant una posició de rellevància en el rànquing de Ports de l’Estat. 

Va recollir el Premi Josep Maria Cruset, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona. 
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Premi a l’empresa socialment responsable amb la Covid-19

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla és l’agrupació sanitària i social sense ànim de lucre més gran de Catalunya. I és de Tarragona.

Integrada per sis fundacions i un consorci d’atenció a la dependència, dona feina a més de 3.000 professionals i, en concert amb les administracions locals i la 
Generalitat, vetlla per la salut i el benestar de la ciutadania del Baix Penedès i del nord del Tarragonès. 

En l’àmbit sanitari, la Xarxa presta atenció hospitalària, sociosanitària i d’atenció primària. En l’àmbit social, serveis especialment adreçats als col·lectius vulne-
rables, com són la gent gran amb dependència, les persones amb discapacitat i la infància en situació de risc.

El compromís de la Xarxa de Santa Tecla amb Tarragona és històric i únic a Catalunya. Cal remuntar-se al segle XII, concretament fa 850 anys, per trobar els 
orígens de l’Hospital de Santa Tecla. L’històric hospital és l’origen de la Xarxa Sanitària i Social que coneixem avui. Una organització que, en temps de pandèmia, 
ha estat a l’altura de les circumstàncies.

L’equip humà de la Xarxa de Santa Tecla ha ajudat el territori a fer front a la Covid tant des del punt de vista de l’atenció a la malaltia com des de la prevenció, 
tot evitant aglomeracions al centres de salut i a les residències, mantenint la qualitat assistencial, atenent el malalt i reduint el risc de contagi i propagació de la 
malaltia.

Va recollir el Premi Joan M. Adserà, director general de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
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Francisco Toledo - Clau d’Or de la Cambra de Tarragona

Francisco Toledo Lobo, nascut a Castelló, és Llicenciat i Doctor en Matemàtiques per la Universitat de València on hi va ser professor del 1985 fins al 1991, 
quan va passar a incorporar-se a la Universitat Jaume I, de la qual és Catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial des del 1998.

Com a experiència en gestió cal ressenyar, d'una banda, que ha estat president de l'Autoritat Portuària de Castelló des del setembre del 2015 fins al febrer 
del 2020. Durant el seu mandat el Port de Castelló es va convertir en l'Autoritat Portuària més rendible, respecte a fons propis, i va créixer el doble que la 
mitjana del sistema portuari.

D'altra banda, a la Universitat Jaume I hi va ser Rector en el període 2001-2010, Vicerector d'Investigació i Planificació el 1997-2001 i Vicerector d'Afers 
Econòmics i Planificació el 1995-1997.

El Consell de Ministres va aprovar el 25 de febrer del 2020, a proposta del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, el 
nomenament de Francisco Toledo com a president de Puertos del Estado. 21
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4 Jornades
Bon dia Tarragona

Els “Bon dia Tarragona” van ser, un any més, un  refe-
rent en l’apartat de jornades breus, però intenses pel 
seu interès i la qualitat dels ponents. La iniciativa, única 
a les Comarques de Tarragona, arriba ja als tretze anys 
de programació. L’any 2021 es va parlar del sector im-
mobiliari, economia, salut, infraestructures, empresa, 
indústria, química, màrqueting, turisme, comerç, Salou 
i Constantí. 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.



Anna Gener, presidenta-CEO de Savills Aguirre New-
man Barcelona, va parlar de “El sector immobiliari com 
a motor de la reactivació econòmica”. I en el decurs de 
la seva intervenció va dir que la pandèmia ha provocat 
canvis en el comportament humà que impliquen tam-
bé canvis en el sector immobiliari i en el desenvolupa-
ment de l’urbanisme de les ciutats. La presidenta-CEO 
de Savills es va referir també a la realitat immobiliària 
de les Comarques de Tarragona. 15 de gener de 2021.

Anna Casanovas, Laura Tarrasón i Raquel Jiménez 
ens van donar resposta a tots els dubtes relacionats 
amb la vacunació contra la Covid-19 a l’àmbit laboral 
en el marc del “Bon dia” organitzat per la Cambra de 
Tarragona i Salut i Treball, grup de referència en ser-
veis de prevenció de riscos laborals, amb delegacions 
a Tarragona, Reus, Barcelona i Lleida. Anna Casanovas 
és metge del treball i responsable del Departament de 
Vigilància de la Salut a Salut i Treball. Laura Tarrasón 
i Raquel Jiménez són advocats a TJ Abogados. 3 de 
febrer de 2021.
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Raül Blanco, Secretari General d’Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa, va parlar de “La indústria, a la base de la recuperació i 
la transformació”. En el decurs de la seva intervenció va fer una 
introducció al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
“España Puede”. I va presentar les línies generals corresponents 
als components d’Indústria i PIME, amb especial cura a la nova 
figura legal dels PERTE, com a element clau de la recuperació i 
per a la transformació del sector industrial i l’impuls a la creació 
d’un teixit resilient i innovador. 24 de febrer de 2021.

Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innova-
ció Empresarial de la URV; Joaquim Margalef, Grup de Recerca d’In-
dústria i Territori de la URV; Fernando Aldecoa, director general de 
PortAventura World i Miguel Ángel González, gerent de Parc Central, 
van fer balanç del que ha estat el darrer exercici i van presentar les 
perspectives econòmiques pel 2021. 4 de març de 2021.
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La Cambra de Tarragona i el Cercle d’Infraestructures, presi-
dit per Pere Macias, van organitzar la jornada virtual “La con-
nectivitat 5G. Reptes i oportunitats per a la mobilitat del fu-
tur”, amb la participació, com a ponents, de: Raül González, 
Senior Product Manager a Cellnex Telecom; Xavier Daura, 
Innovation Manager a Abertis Autopistas i Manuel Alfageme, 
responsable d’Innovació de Smart Systems a Comsa Corpo-
ración. Ramon Marsal, tresorer de la Cambra de Tarragona, 
va ser l’encarregat de donar la benvinguda i conduir l’acte. 11 
de març de 2021.

Josep Vicent Boira, Comissionat del Govern de l‘Estat 
pel Corredor Mediterrani, va prendre part a una nova 
edició del cicle de jornades “Bon dia Tarragona”, en for-
mat virtual. Boira ens va explicar en quin punt es troba 
el desenvolupament del Corredor. 25 de març de 2021. 
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“Les lliçons de la memòria no s’haurien 
de menystenir, ni tampoc oblidar. L’oblit 
ens condemna a un futur incert on el pe-
rill és caure en paranys del passat”. D’això 
i de molt més ens va parlar Víctor Amela, 
periodista, escriptor i coautor de La Con-
tra de La Vanguardia. 28 d’abril de 2021.

Rubén Folgado, president de l’AEQT; Ignasi Caña-
gueral, vicepresident primer i Manu Segura, vi-
cepresident segon de l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona, van parlar de “La indústria 
química mira al futur”. En el decurs de les seves 
intervencions van oferir una visió panoràmica so-
bre el present i el futur de la indústria química a 
Tarragona, posant en valor la contribució insubs-
tituïble del sector a la societat i al territori, i el seu 
compromís de futur, que es concreta en el nou 
Pla Estratègic 2021-2023. 13 de maig de 2021.

26

4
Jornades
Bon dia Tarragona



Salvador Martínez ens va parlar de les “Claus 
per elaborar el registre salarial sense parar 
boig” i en el decurs de la seva intervenció va 
explicar que per a complir amb la legislació que 
obliga a totes les empreses a elaborar un re-
gistre salarial, cal entendre els conceptes claus 
que introdueix la normativa, conèixer els ele-
ments a incloure-hi i aprendre a dissenyar els 
indicadors de bretxa salarial de gènere. La ses-
sió va ser presentada per Xavier Artal, membre 
del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona 
i director general de Dades i Serveis. Salva-
dor Martínez és auditor/consultor en sistemes 
d’igualtat homologat per la International Stan-
dards for Gender Equality (SGI). 10 de juny de 
2021.
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Iñigo Gallo, professor de l’escola de negocis 
IESE, va ser l’encarregat d’inaugurar el primer 
“Bon dia Tarragona” de la Cambra de Tarragona 
en format híbrid. L’acte es va centrar en presentar 
les claus per assolir una estratègia de màrqueting 
guanyadora a les empreses i va ser presentat per 
Xavier Artal, membre del Comitè Executiu de la 
Corporació tarragonina. 16 de juliol de 2021.
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Marta Domènech, directora general de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya, va venir a la Cam-
bra de Tarragona per tal de prendre part a una 
sessió híbrida del cicle de jornades “Bon dia Tar-
ragona”, la primera de la nova temporada. Domè-
nech va parlar de “Cap a un compromís nacional 
per a un turisme responsable”. 16 de setembre 
de 2021.
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Dídac Nadal, conseller de Comerç, Mercats, Fires 
i Consum a l’Ajuntament de Tarragona, va parlar 
de “Recuperar la confiança del comerç: el gran 
repte de l’Administració”. Val a dir que la Cambra 
va donar suport a la iniciativa Bons Comerç TGN, 
que va impulsar l’Ajuntament de la ciutat i es con-
vertí en un reeixit estímul a favor del comerç i el 
consum. 6 d’octubre de 2021.
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Pere Granados, alcalde de Salou, va parlar de “Eines 
per recuperar les destinacions turístiques després 
de la pandèmia”. En el decurs de la seva interven-
ció va explicar que les destinacions turístiques tenen 
necessitat de renovar-se i transformar-se si volen 
modernitzar el seu ecosistema turístic, reactivar la 
seva economia, i incrementar la seva competitivitat. 
El nou full de ruta ha de contemplar una nova re-
alitat basada en la sostenibilitat econòmica, social, 
cultural i mediambiental; que impulsi un espai social 
i econòmic dinàmic, inclusiu, i circular, afavorit per 
l’aplicació de mesures innovadores i tecnològiques. 
L’objectiu: un municipi intel·ligent amb més qualitat 
de vida pels residents i millors experiències pels vi-
sitants. L’acte va ser presentat per Fernando Aldecoa, 
vicepresident de la Cambra. 9 de novembre de 2021.
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Jordi Torrades, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
va parlar de “El comerç català avui, i les APEU”. Les Àrees de Promoció Eco-
nòmica Urbana (APEU) són un instrument de col·laboració publica privada, 
amb personalitat jurídica pròpia, per al desenvolupament econòmic, comer-
cial, turístic, industrial o tecnològic d’una determinada àrea urbana. L’acte 
va ser conduït per Lluís Colet, membre del Comitè Executiu i conseller de 
Comerç de la Cambra. A la foto, Jordi Torrades flanquejat per Pau Ricomà, 
alcalde de Tarragona i Lluís Colet. 16 de novembre de 2021.
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Óscar Sánchez, alcalde de Cons-
tantí, va parlar de “Constantí: un 
espai d’oportunitats” i va fer una 
reflexió compartida sobre les re-
alitats i les oportunitats que té 
Constantí gràcies al compromís de 
la seva gent i al potencial del seu 
Polígon Industrial, actualment en 
creixement. A la presentació també 
hi va prendre part Christian Twose, 
arquitecte municipal de Constantí. 
2 de desembre de 2021.
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5 Propostes i programes 
de Formació

Amb Som FP Dual la Cambra de Tarragona va encetar 
una ambiciosa iniciativa consistent en posar en valor, 
fomentar i promocionar els estudis de Formació Pro-
fessional Dual, mitjançant la creació d’un nou servei i 
una xarxa d’ambaixadors de l’FP. 

Així mateix es va continuar amb els programes forma-
tius vinculats a la Garantiu Juvenil, cursos presencials, 
virtuals i programes executius.



“L’FP Dual és una elecció amb futur”. La Cambra de Tarragona 
fou l’única Corporació de Catalunya i una de les quatre de l’Estat 
(amb Madrid, Sevilla i Navarra) que l’any 2021 formà part de la 
Xarxa d’Ambaixadors de l’FP Dual. Una iniciativa impulsada per 
la Cámara de España, Fundación Bertelsmann. Segons els últims 
estudis, a Espanya només un tres per cent dels alumnes d’FP es-
tan matriculats en graus de Formació Professional Dual davant de 
l’11 per cent de mitjana a l’OCDE. A Alemanya, cursen aquesta 
modalitat el 31 per cent dels estudiants d’FP; al Regne Unit, el 
20 per cent; i a Noruega, el 17 per cent. Xifres que es van donar 
a conèixer en el decurs de la presentació de la iniciativa Som FP 
Dual. 3 de març de 2021.

35

5
Propostes i progra-
mes de Formació 



La Cambra imparteix diferents cursos al Baix Penedès. Laura Roigé, presidenta de 
la Cambra de Tarragona, va participar a l’acte de presentació del curs de Dinamit-
zador d’activitats de lleure que es va realitzar al port de Segur de Calafell. 25 joves 
inscrits a la Garantia Juvenil van iniciar aquesta formació que els atorgà la titulació 
oficial de la Generalitat per a treballar com a monitor de lleure. El curs, subvencionat 
per la Cambra de Tarragona a través del Programa PICE, va ser organitzat conjunta-
ment amb la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell. En aquesta mateixa 
jornada Bea Durán, Project Manager del programa Som FP Dual, va explicar als 
joves les sortides professionals de l’FP. 11 de maig de 2021
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Més de 150 joves a la jornada de promoció de l’FP Dual. La Cambra de Tarragona, juntament amb Lidl España, la Fundación Bertelsmann i la Cámara de Comercio de España, amb 
el suport del Fons Social Europeu, va posar en marxa la xarxa d'ambaixadors Som FP Dual a Tarragona amb la celebració de l'acte d'orientació “L'FP Dual és una opció amb futur a 
Tarragona”, en el qual hi van participar més de 150 alumnes de l'ESO i Batxillerat. A través de Som FP Dual, nois i noies que han cursat aquesta modalitat de Formació Professional, 
comparteixen la seva experiència amb altres joves per a animar-los a optar per aquesta formació. Amb una inserció laboral pròxima al 70 per cent i que frega fins i tot el cent per cent 
en sectors com la digitalització, l'FP Dual constitueix avui una de les millors opcions que tenen els joves per a aconseguir un lloc de treball. No obstant això, aquests estudis encara 
són poc coneguts: només el tres per cent dels estudiants d'FP de tot l’Estat ho fa en la modalitat Dual, és a dir, combinant des del primer moment l'aprenentatge dins del centre docent 
amb el que s'adquireix treballant en una empresa.

A l'esdeveniment, la presidenta de Cambra de Tarragona, Laura Roigé, va dir que “l’atur juvenil a casa nostra arriba a índexs preocupants. Des de la Cambra de Tarragona portem 
anys desenvolupant diferents accions per millorar l'ocupabilitat d'aquest col·lectiu, focalitzades en la promoció del programa PICE, l'organització de les fires d'ocupació i ara el foment 
d'aquest projecte on els ambaixadors expliquen les seves vivències a joves que han de decidir el seu futur”.

Per la seva banda, el director de Serveis Territorials d'Educació a Tarragona, Jean Marc Segarra, va posar en valor “l’agilitat amb què l’FP s’adapta a les noves necessitats de les em-
preses i va dir que el 90 per cent dels alumnes que acaben un grau superior  s’incorporen al món laboral en menys de nous mesos”.

La jornada va comptar també amb la participació de tres joves estudiants i graduats en diferents titulacions d'FP Dual, que van explicar com aquest itinerari formatiu els ha canviat la 
vida donant-los l'oportunitat d'aprendre treballant i obrint-los de bat a bat les portes del mercat laboral. "El nostre objectiu és unir esforços per a donar a conèixer què és l'FP Dual i per 
què suposa una revolució per a orientar amb èxit la pròpia carrera professional”, va explicar Lorena Castellano, una de les graduades en FP Dual que va prendre part en l'esdeveniment 
i secretària tècnica de la xarxa Som FP Dual.

Els ambaixadors de la xarxa difonen i comparteixen informació i les seves experiències en relació amb l'FP Dual a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació i, també, 
participant en xerrades en centres educatius, institucions, fires d'ensenyament i, fins i tot, empreses. El seu objectiu és clar: donar a conèixer l'FP Dual i com aquesta els ha ajudat 
a encaminar el seu futur laboral. Segons les últimes dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), la desocupació entre els menors de 25 anys a Catalunya se situa en un 33,40 per 
cent, dada que contrasta amb la taxa mitjana a la Unió Europea, que és del 15,7 per cent. Això indica que existeix una bretxa evident entre la formació que ofereix el sistema educatiu 
i les necessitats reals de les empreses.

Per a intentar solucionar aquest greu problema, l’any 2012 es va aprovar el Reial decret 1529/2012 que posava en marxa a Espanya la nova modalitat educativa FP Dual. Aquest siste-
ma, que involucra a alumnes, centres docents i empreses, ha demostrat des del seu naixement unes taxes d'èxit importants, aconseguint que els seus graduats estiguin molt més ben 
preparats per a les necessitats reals del mercat. L'alumne, de fet, se sent part d'un equip, adquireix coneixements de diferents llocs i fins i tot té l'oportunitat de quedar-se després 
dels seus estudis en la mateixa empresa en la qual s'ha format. En aquests últims anys, són moltes les companyies que han decidit sumar-se a l’FP Dual, després de comprovar que 
aquesta modalitat d'estudis els permet tenir un contacte directe amb joves professionals, que estan més ben adaptats als llocs laborals que els que procedeixen d'altres itineraris for-
matius. Els estudis demostren, de fet, que els joves procedents de l’FP Dual ajuden les empreses a incrementar la seva productivitat fins a un 11 per cent. L'objectiu és que un major 
nombre de joves opti per la Dual per a aconseguir que el país vagi alineant-se amb les xifres que aquests estudis aconsegueixen en altres països del nostre entorn, com Alemanya, on 
el 31 per cent dels estudiants d'FP ho fa en modalitat Dual; el Regne Unit, on l'índex és del 20 per cent; i Noruega, on frega el 17 per cent. 12 de maig de 2021.
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Seguim treballant per impulsar la formació a Constantí. La Cambra 
de Tarragona, amb el suport de l’Ajuntament de Constantí, va impartir 
un curs d’Auxiliar de magatzem per a joves entre 18 i 29 anys ins-
crits a la Garantia Juvenil. El curs, subvencionat pel Programa PICE, 
va durar 155 hores. Els joves, que van obtenir les titulacions oficials 
que els capaciten a conduir carretons elevadors, frontals, retràctils i 
ús de ràdio-freqüència, van rebre la visita de Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra; Óscar Sánchez, alcalde de Constantí; Dolors Fortuny, 
primera tinent d’alcalde i Josep Oriol Fernández, director de Formació 
de la Cambra de Tarragona. Aquesta acció s’emmarca dins els acords 
de col·laboració que ambdues institucions impulsen amb l’objectiu de 
donar resposta  a les necessitats de les empreses del polígon. 13 de 
maig de 2021.

Seguim impulsant la formació al Baix Penedès. La Cambra de Tarra-
gona i l’Oficina Jove del Baix Penedès van presentar, i donar el tret de 
sortida, al curs de “Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil”, que 
es va impartir a Cunit. El curs, subvencionat per la Cambra a través 
del Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE, va comptar 
amb 25 joves i el recolzament d’11 municipis de la comarca a través 
de l’Oficina Jove del Baix Penedès. A la foto, i d’esquerra a dreta: Marc 
Palau Morgades, conseller de Joventut del Consell Comarcal del Baix 
Penedès i alcalde de Sant Jaume dels Domenys; Yolanda Sánchez,  re-
gidora de Joventut de l’Ajuntament de Cunit; Jaume Casañas, alcalde 
de Cunit i Josep Oriol Fernández, director de Formació de la Cambra 
de Tarragona. 1 de juliol de 2021.
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“Gairebé a les portes d’un nou curs és probable que la majoria d’estudiants ja tinguin força clar quin camí recorreran a partir del 
mes de setembre. Però també ho és que molts joves i famílies d’aquí a alguns mesos hauran de prendre una decisió de futur. 
Tant als uns com als altres us convido a seguir llegint, més que res per donar i raonar la resposta al titular d’aquest article.

A la Cambra de Tarragona fa anys que vam decidir que calia implicar-nos activament en la promoció de la Formació Professional 
i, més en concret, la Dual. No pas per un caprici i menys per una moda. Sinó per entendre que fent-ho així podíem atendre les 
demandes que ens traslladen les empreses, necessitades de quadres i equips tècnics formats en FP. Tinguem en compte, en 
aquest sentit, que en els propers quatre anys la meitat dels llocs de treball necessitaran estar ocupats per persones amb estudis 
d’FP. I si aquesta formació ens és decisiva per garantir la competitivitat i futur de l’economia, més ho és encara com adquireixen 
aquests coneixements els nostres joves.

Vet aquí, doncs, la importància de l’FP Dual, una modalitat formativa on els estudiants compaginen la formació en el centre 
formatiu i també a l’empresa. El resultat: es formen treballadors a la mida de les necessitats reals del mercat i de les empreses 
que els necessitaran i els acabaran, per tant, contractant. Tant és així que només un nou per cent dels graduats en FP busquen 
feina, (un sis per cent si han cursat la Dual) la resta, o bé treballen o continuen estudiant, ja que en acabar l’FP es poden cursar 
estudis universitaris.

Si això és així, com és que a l’Estat espanyol aquesta modalitat només la trien el tres per cent dels estudiants d’FP, davant països 
com Alemanya on és un referent indiscutible? A Holanda, per exemple, el 40 per cent dels joves estudien FP i el 60 per cent ho 
fa en Dual. A Suïssa el 30 per cent de les empreses acullen estudiants. Cal molta pedagogia. Cal implicar (més) a totes les parts: 
administració, empreses, centres formatius, estudiants, famílies... I en això estem. Per què sabem que no podem deixar escapar 
l’oportunitat de dotar a la societat de les eines necessàries que ens ajudin a créixer en tots els àmbits i més ara, immersos com 
estem en una crisi sense precedents derivada de la pandèmia. Una dada més: a Catalunya l’atur juvenil supera el 30 per cent, 
un percentatge que duplica el de la mitjana a la Unió Europea.

“De què serveix apostar per l’FP Dual?”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona.
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I que podem fer i estem fent des de la Cambra de Tarragona per revertir aquesta situació? Com deia abans portem anys treba-
llant per potenciar l’FP tot organitzant jornades, fires, assessorant empreses, organitzant speed datings entre empreses i centres 
formatius....

Enguany hem decidit anar un pas més enllà, de fet seria més apropiat dir que hem fet un pas de gegant. Estem treballant en un 
nou i ambiciós programa per incentivar als joves a estudiar FP. Batejat com a “Som FP Dual” es tracta d’una iniciativa pilot que 
estem duent a terme les Cambres de Madrid, Sevilla, Navarra i Tarragona.

Aquesta línia de treball, que ja està donant els primers fruits, es focalitza en promocionar l’FP Dual entre els joves, els no tan 
joves i les seves famílies, i ho fem mitjançant la creació d’una xarxa d’ambaixadors, persones que han cursat aquesta modalitat 
formativa i que volen donar a conèixer les bondats d’aquests estudis i compartir les seves experiències. Cada ambaixador té les 
seves motivacions per participar en aquest programa i resulta molt enriquidor conèixer-les, tot escoltant el que expliquen a les 
xerrades.

Una de les ambaixadores es diu Nora. La Nora va estudiar el grau mitjà de Manteniment electromecànic. Era l’única noia a classe 
i està a la xarxa d’ambaixadors per animar a altres noies a cursar estudis que històricament han fet únicament nois. Ara, la Nora 
continuarà estudiant un grau superior de Mecatrònica Industrial i després té pensat accedir a la universitat.

En Tomás va fer la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses, va aconseguir feina, però no trobava l’estabilitat que buscava. 
Es va matricular a l’FP Dual de Química Industrial i ja fa tres anys que treballa a Repsol. L’FP Dual, diu, li ha aportat més que no 
pas la carrera universitària.

L’Amanda ens va explicar com després d’abandonar l’ESO i posar-se a treballar va trobar en l’FP Dual la motivació que li faltava 
per continuar formant-se. Després d’obtenir l’ESO ha cursat un cicle formatiu de grau mitjà i un de grau superior, el primer en 
modalitat Dual. Ara està treballant en el que li agrada i ja pensa en cursar una carrera universitària. 

Aquestes són algunes de les històries dels ambaixadors que conformen la nostra xarxa. 20 fins ara, persones proactives que ja 
han compartit les seves experiències amb gairebé 400 assistents a les jornades. Històries que motiven a altres joves a conèixer 
més sobre allò que els hi pot aportar l’FP Dual i que, com a mínim, els hi obren els ulls cap a noves opcions de futur. Avui us 
he volgut parlar de l’FP Dual, un altre dia us comentaré totes les demés branques de la formació que treballem a la Cambra de 
Tarragona, com ara l’acord que hem assolit amb el Ministeri de Defensa per atendre les necessitats de formació dels militars 
un cop decideixen incorporar-se a la vida civil. En un entorn canviant com el que ens trobem, la formació, adaptada a les noves 
necessitats, esdevé una opció estratègica per créixer com a persones i com a societat.” 11 d'agost de 2021.
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Trobada amb els ambaixadors de Som FP Dual. Aprofitant la visita de Lorena Castellanos, secretaria 
tècnica de Som FP Dual, la Cambra va acollir una reunió amb els ambaixadors de Tarragona. Dels 25 
ambaixadors que conformem la xarxa de Tarragona, n’hi van poder assistir presencialment deu i la 
resta hi va participar mitjançant videoconferència. En el decurs de la trobada els ambaixadors es van 
conèixer i van compartir les seves experiències sobre el model educatiu i professional de l’FP Dual. Val 
a dir que la setmana següent es va celebrar la setmana europea de la Formació Professional Dual i es 
van realitzar diferents actes i xerrades on hi van participar els ambaixadors. 11 de novembre de 2021.
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400 joves a les 13 xerrades informatives sobre l’FP Dual. La Cambra de Tarragona va organitzar, 
durant la Setmana de l’FP Dual, un total de 13 xerrades informatives, a gairebé 400 joves del sud de 
Catalunya, per donar-los-hi a conèixer el potencial d’aquesta modalitat formativa. Les jornades de la 
Cambra es van fer a instituts d’ESO, Batxillerat i FP de les Comarques de Tarragona. Durant les xerrades 
el joves assistents van poder conèixer de primera mà les experiències viscudes pels nostres ambaixa-
dors. Els assistents també van rebre orientació per part de Bea Durán, Project Manager del programa, 
que els va orientar davant les famílies professionals, els hi va explicar l’alt grau d’inserció laboral i els 
va ajudar a l’hora de triar el següent pas en la seva educació. 19 de novembre de 2021
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Estudiants d’FP de l’Escola Joan XXIII visiten la Cambra. Els estudiants del Cicle Formatiu de Grau 
Superior en Comerç Internacional de l’Escola Joan XXIII de Tarragona van visitar la Cambra on van ser 
rebuts per Daniel Martín, director i secretari general, i Roberto Barros, director d’Internacional. Els 
alumnes van conèixer de primera mà les accions que en matèria de comerç exterior i suport a la in-
ternacionalització de les empreses realitza la Corporació tarragonina. “Una trajectòria i un lideratge que 
ens ha permès ser la Cambra referent a tot l’Estat pel que fa a coneixement i experiència en els mercats 
africans, sobretot en els subsaharians” va assenyalar Martín. 1 de desembre de 2021.
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6 Organització de les Fires 
de l’Ocupació 



Més de 20.000 visites a la Fira de l’Ocupació de març

La Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona, celebrada en format virtual els dies 2 i 3 de març, va assolir la xifra de prop de 20.800 visites, no úniques, als estands de les 32 
empreses que hi van prendre part, procedents de sectors diversos i amb presència al conjunt de les Comarques de Tarragona. Es van organitzar també sis conferències amb una 
mitjana de 200 assistents a cadascuna. Mentre que les inscripcions de persones que buscaven feina van superar les 2.000.

La Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona és la principal plataforma laboral del sud de Catalunya i té com a objectiu posar en contacte a persones que busquen feina, o volen 
canviar la que ja tenen, amb empreses que necessiten contractar.

Aquestes xifres es van donar a conèixer en el marc de la presentació d’una nova edició, la número 12, de la Fira de l’Ocupació i l’Emprenedoria de la Cambra de Tarragona que es va 
realitzar els dies 25 i 26 de maig, també en format virtual. I que es va programar per atendre les necessitats de contractació de cara als mesos d’estiu i també com a resposta a les 
excel·lents xifres i valoracions assolides a la darrera edició. De fet, la Fira de maig va tenir un segon “cognom”. A més de l’Ocupació es va dedicar també a l’Emprenedoria.

Tal i com va explicar Josep Oriol Fernández, director de la Fira, “la diferència amb les anteriors cites és que les conferències han estat totes enfocades a l’emprenedoria i han disposat 
d’estands específics dedicats a realitzar un assessorament personalitzat a tots aquells que desitjaven emprendre un nou negoci o activitat. A més, aquesta oferta s’acompanyà d’una 
zona de networking on els usuaris interactuaven amb els ponents de les conferències i resolien els seus dubtes. També hi va haver un espai speed-dating on els emprenedors van 
buscar serveis per les seves empreses i oferir-ne”. Tot això, sense oblidar el gruix de l’actiu de la Fira, la canalització de les ofertes i demandes de treball.

Val a dir que es va estrenar una nova plataforma digital més intuïtiva i interactiva i que, com sempre, la participació a la Fira no va tenir cap cost ni per a les empreses ni per al públic.
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Tornen les Fires de l’Ocupació en format presencial. Amb la de l’Arboç la Cambra de 
Tarragona va donar el tret de sortida per a la recuperació de les Fires de l’Ocupació 
en format presencial. “Aquesta del Baix Penedès és la primera que programem d’en-
çà la proclamació de l’estat d’alarma”, va explicar Josep Oriol Fernández, director de 
Formació de la Cambra de Tarragona, qui va afegir que “les cites de gran format les 
organitzarem a partir del primer trimestre de 2022”.

“Tot i l’excel·lent acollida de les Fires online, la presencialitat resulta determinant en 
esdeveniments d’aquestes característiques, en les que la Cambra de Tarragona posa 
en contacte empreses que necessiten contractar amb persones que busquen feina o 
volen canviar la que ja tenen”, va explicar el director de Formació.

De fet, les Fires de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona s’han convertit, “i ho torna-
ran a ser”, en la gran plataforma laboral del sud de Catalunya.

A la de l’Arboç hi van prendre part una desena d’empreses i s’hi van inscriure 150 
persones a la recerca de feina, en un certamen que va tenir una durada de cinc hores. 
“Ha estat una prova pilot i els inputs han estat molt bons. Tornarem al Baix Penedès 
amb Fires amb molta més presència, empreses i durada i seguirem potenciant les 
de Tarragona i donar, així, el millor servei possible als emprenedors, empreses i les 
persones que busquen feina a les Comarques de Tarragona, en un moment en el que 
la nostra experiència, contactes i capacitat d’organització són actius més necessaris 
que mai atesa la situació econòmica que patim arran de la crisi provocada per la 
pandèmia”.

La Fira de l’Arboç va comptar amb la presència de Joan Sans, alcalde i president del 
Consell Comarcal del Baix Penedès; Joan Aregio, membre del Comitè Executiu i con-
seller de Formació de la Cambra de Tarragona; Marc Palau, conseller de Joventut del 
Consell Comarcal del Baix Penedès i Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de l’Arboç. 4 de novembre de 2021.
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7 Infraestructures i
Territori

Al llarg de l’any 2021 la Cambra de Tarragona va estar 
molt involucrada amb tots els temes relacionats amb 
la millora i la inversió en infraestructures al territori, 
com a actuació estratègica per garantir la competitivi-
tat de les empreses i la qualitat en la mobilitat de les 
persones.



“L’aplicació, el passat mes de desembre, de la sentència que anul·la el planejament urbanístic vigent, POUM-2013, ha sacsejat l’activitat 
econòmica i social de Tarragona davant l’escenari d’inseguretat jurídica que, malauradament, s’ha generat.

Moltes han estat les consultes i els supòsits que, des de diferents àmbits, ens han fet arribar a la Cambra de Tarragona, com a corporació 
territorial i empresarial. Des d’un primer moment vam analitzar amb rigor jurídic de quina manera podíem aportar una solució que no su-
posés cap dilació en el temps, perquè entenem que com més triguem a l’hora d’adoptar unes clares eines de joc a nivell urbanístic, major 
inseguretat generarem davant els inversors i més gran serà el perjudici a l’activitat econòmica. I amb  la crisi sanitària i econòmica que patim 
no ens podem permetre el luxe d’encantar-nos.

Val a dir que la solució que s’adopti és totalment política, qui pot decidir si cal fer un POUM nou o reprendre el suspès és el Plenari de 
l’Ajuntament de Tarragona. Per això hem entès que l’única manera de fer sentir la nostra opinió, davant una problemàtica greu, i aquesta ho 
és, era fer una proposta de moció, perquè fos escoltada o almenys analitzada pels diferents grups polítics representats al Consistori, però 
sobretot que fos una resposta jurídica fonamentada, perquè, es digui el que es digui, jurídicament no és impossible reprendre el POUM-
2013. Cal remarcar, en aquest sentit, que no ens empeny pas cap voluntat política, i sí la necessitat de que Tarragona no resti aturada ves 
a saber fins quan.

La qüestió, davant aquest problema, és decidir si s’agafa un camí llarg o un camí curt. Triar el primer, suposa submergir-nos en un horitzó 
temporal a molts anys vista, per tot el que suposa la formulació d’un nou POUM i pel desenvolupament de qualsevol figura derivada del seu 
planejament. Això, sense comptar que no es presentin al·legacions rellevants. L’aprovació del darrer POUM de Tarragona va ser el resultat 
de tretze anys de feina.  L’opció del camí llarg és, doncs, una voluntat política, força arriscada, sobretot perquè genera un escenari d’inse-
guretat més gran a mesura que corre el temps i ens movem sense disposar d’un document urbanístic definitiu que defineixi el creixement 
social i econòmic de la ciutat.

El camí curt significa reprendre el POUM-2013 en la seva totalitat des del mateix punt en què es va ometre l’informe sectorial sobre hidro-
carburs. És a dir, des de la segona aprovació inicial. Arribats a aquest punt ens hem de preguntar: això és possible? De fet, altres municipis 

“Sí a la represa del POUM-2013 de Tarragona”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarranagona
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en la mateixa situació judicial de nul·litat total del seu planejament, encara que en punts diferents del procediment administratiu, han escollit 
aquesta opció, i en menys de dos anys se n’han sortit, generant la necessària seguretat jurídica i el màxim compromís amb els agents 
socials perquè el municipi no quedi paralitzat.

No oblidem que la sentència declara nul·la la vigència del POUM-2013 per un fallo en el procés administratiu, no esmenta pas res sobre el 
seu contingut. Si tenim una eina com el POUM-2013, aprofitem-la, polim el que sigui necessari però no ens eternitzem en fer-ho. D’ençà la 
seva aprovació, fa quasi vuit anys, de cap manera s’ha exhaurit la seva capacitat de desenvolupament, ben al contrari. Per tant, no tindria 
sentit iniciar un nou tràmit, per tot el que he comentat abans.

I en aquest plantejament la Cambra de Tarragona no hi està sola. Per això vull agrair públicament a les quinze entitats econòmiques que 
s’han adherit a l’opció més lògica, àgil i directe per al futur de Tarragona per fer sentir un veu única, clara i contundent. Tot recolzant una 
proposta de moció, que demana al Plenari municipal reprendre el POUM-2013. La ciutat no és mereix més endarreriments, després de 
passar una crisi i  estar enmig d’una altra. Paralitzar el municipi amb l’inici d’un nou POUM no és la millor opció.

Un altre aspecte que no s’ha valorat suficientment és què significa per la ciutat quedar-se sense el POUM-2013. Vet aquí la magnitud de la 
tragèdia. Tarragona no es mereix el que està a punt de succeir, perquè les conseqüències de tot plegat són incalculables. I aquestes sí que 
no les pagaran els polítics, les pagarem els ciutadans i les empreses, que ens quedarem  sense uns  serveis i equipaments projectats que 
ens haurien de garantir una qualitat de vida i competitivitat, que necessitem.

I el pitjor de tot és la imatge d’inseguretat jurídica que projectarem sobre el futur desenvolupament de Tarragona. Qui apostarà per invertir 
aquí? Qui estarà disposat a crear llocs de treball, a jugar-se els diners? En definitiva, a crear riquesa?. I tot quan més falta ens fa no perdre 
pistonada i estar amatents per agafar l’embranzida necessària que ens ajudi a superar aquesta inesperada i dura crisi derivada de la pan-
dèmia de la Covid-19.

Sincerament, la ciutat no s’ho mereix. Per això demanem als polítics, organismes i institucions que estiguin a l’alçada de les circumstàncies 
històriques que ens han tocat viure. Nosaltres, i quinze organitzacions econòmiques més, hi estarem.” 17 de febrer de 2021.
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Isidre Gavín, al Ple de la Cambra. Isidre Gavín, secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, va prendre part al Ple de 
la Cambra, en el que es van debatre els aspectes més importants refe-
rents a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del “Nou tren tramvia 
del Camp de Tarragona dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
Tram: Cambrils – Tarragona”. Gavín hi va assistir acompanyat de Xavier 
Flores, director general d’Infraestructures de Mobilitat; Trini Castro, di-
rectora dels Serveis Territorials a Tarragona i David Prat, cap del Servei 
de Transports de Tarragona. 26 d’abril de 2021.

Jornada. “L’eix Tarragona-Lleida i el túnel de Lilla”. La Fundació Cercle d’Infraestructures, la Cambra 
de Tarragona, la Cambra de Lleida i el Col·legi d’Enginyers de Camins van organitzar el 19 de maig de 
les 18 a les 19,30 hores, i en format virtual, la jornada “L’eix Tarragona - Lleida a través del túnel de 
Lilla”. L’obertura del túnel de Lilla suposa una porta per l’interior de Catalunya connectant, mitjançant 
l’A27, l’economia de les comarques de l’interior amb la capacitat exportadora del port de Tarragona i la 
connexió viària i ferroviària de tot l’est peninsular. Hi van Intervenir Pere Macias, president de la Fun-
dació Cercle d’Infraestructures; Jaume Saltó, president de la Cambra de Lleida; Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra de Tarragona, Joan Borràs, representant del Col·legi d’Enginyers de Camins, Ramon 
Joanola, cap de l’Àrea de Planejament, Projectes i Obres del Ministeri de Foment; Josep Maria Cruset, 
president del Port de Tarragona; Javier Sancho, director del Complex Industrial Repsol a Tarragona i 
Àngel Ferrer, president d’Asotrans. 11 de maig de 2021.
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La Cambra dona la benvinguda a Ouigo. Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra de Tarragona, va donar a l’Estació del Camp de Tar-
ragona la benvinguda a Ouigo, el nou operador de serveis ferrovi-
aris d’alta velocitat. Ouigo és una marca “low cost” de la francesa 
SNCF. A la foto, Laura Roigé amb Heléne Valenzuela, directora 
general d’Ouigo, en el marc de la inauguració d’aquest nou servei 
al territori. 27 de maig de 2021.
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Puigneró: “El tercer fil s’acabarà el 2023”. En el decurs de la trobada que Jordi 
Puigneró, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, va realitzar al Port de Tar-
ragona va conèixer, també, de primera mà les inquietuds empresarials del territori. 
En aquest sentit, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, li va preguntar 
sobre el paper del Govern català davant determinades infraestructures clau al territori 
com poden ser l’A-27 i el tercer fil, del que va dir que estaria acabat a l’any 2023.  
Així mateix, Laura Roigé es va felicitar per la ratificació de Josep Maria Cruset a la 
presidència del Port de Tarragona. 17 de juny de 2021.
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Tarragona fa un salt a favor del negoci de creuers. El Port de 
Tarragona va inaugurar el nou Moll de Balears, una terminal que 
permetrà superar en dos anys els 128.000 passatgers, assolits 
el 2019, amb una inversió de més de 30 milions d’euros, va 
explicar Josep Maria Cruset, president de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona. “La nova terminal de creuers significarà tenir un espai 
de més de 5.000 metres quadrats per donar un millor servei als 
passatgers dels creuers de les properes temporades”, va asse-
nyalar Cruset. A la foto, i d’esquerra a dreta, Manel López, presi-
dent del Col·legi d’Agents de Duanes de Tarragona; Carlos Arola, 
vicepresident de la Cambra i conseller d’Internacional; Josep Ma-
ria Cruset, president del Port de Tarragona i Daniel Martín, direc-
tor i secretari de la Cambra de Tarragona. 29 d'octubre de 2021.
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La Cambra demana més inversions per evitar inundacions. La Cambra 
de Tarragona, en nom propi i també de les associacions empresarials dels 
polígons de Riu Clar, PP-13, Francolí i Entrevies va demanar a l’Ajuntament 
de Tarragona “extremar les mesures d’emergència amb Bombers i Guàrdia 
Urbana per evitar inundacions i danys materials com els produïts als polí-
gons Entrevies (accés sud de la C-31B) i àrea central del polígon industrial 
Francolí (a l’alçada de la parcel.la 27, clavegueres i pluvials), que tenen una 
afectació directa sobre l’activitat econòmica.”

La Cambra va lamentar que els episodis de pluges torrencials, “generen una 
situació de risc sobre els béns de producció i propietats empresarials, però 
sobretot envers els 2.700 treballadors ocupats a les empreses situades en 
aquests espais de risc.” Així mateix, la Cambra “sol·licita que s’executin amb 
la major brevetat possible els projectes d’inversió previstos per millorar 
l’accés sud a Entrevies, o que se cerqui una solució definitiva pel Francolí.” 
24 de novembre de 2021

“El projecte de Hard Rock ha de tirar endavant”. La Cambra va considerar una molt 
mala notícia per les Comarques de Tarragona i pel país que la Generalitat, sense 
tenir en compte al territori, decidís fer marxa enrere en el projecte de Hard Rock. 
“Comprometre inversions milionàries i posar en risc la creació de milers de llocs 
de treball és una irresponsabilitat impròpia d’una administració que hauria de vetllar 
i estar compromesa en la recuperació de l’economia, la creació de riquesa i, per 
tant, el benestar de les persones. Tarragona no pot ser, una vegada més, moneda 
de canvi d’interessos partidistes. No ens ho mereixem”. Per això es va demanar als 
nostres polítics, escollits en representació del territori, “que ens defensin i no facin 
més seguidisme de decisions que no ens tenen en compte”. 12 de novembre de 
2021.
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15 anys de l’arribada de l’AVE a Tarragona. El 18 de desembre de 2021 va fer 15 
anys que l’AVE va arribar a Tarragona. Amb Diari de Tarragona i TV3, que ens van 
demanar una valoració, vam repassar el que va suposar l’arribada de l’alta veloci-
tat a les Comarques de Tarragona i quins són, encara, les assignatures pendents 
15 anys després. A la foto, i d’esquerra a dreta, Núria Riu, periodista del Diari de 
Tarragona; Joan Martí Pla, alcalde de Perafort i Puigdelfí; Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra de Tarragona i Eudald Roca, alcalde de La Secuita. 17 de desembre 
de 2021.
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“Tarragona per terra, mar i aire”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarranagona

“El passat 18 de desembre es va complir el 15è aniversari de l’arribada de l’AVE a Tarragona. En aquesta dècada i mitja han canviat moltes 
coses, però el que resta inalterable són les mancances a l’Estació del Camp de Tarragona. Ahir, com avui, encara no està resolt el tema de 
l’aparcament ni tampoc els accessos. Però el més preocupant de tot és que el territori, inexplicablement, no se l’ha fet seva.

L’Estació connecta amb el cor d’Europa, el nord del país, la capital de l’Estat... és porta d’arribada i acollida de turistes, visitants, gent que 
es mou per feina... Però no ens l’hem fet nostra. Amb motiu dels primers 15 anys d’aquesta infraestructura, cabdal per l’economia no ho 
oblidem, n’he parlat amb els alcaldes de La Secuita i Perafort. De fet, tant l’Eudald Roca com el Joan Martí Pla tenen les portes de la Cambra 
obertes de bat i bat. Ho saben. I per això la relació és directa, sincera i molt fluïda.

Coincideixen en no trobar explicació al perquè no s’ha integrat activament l’Estació a l’estratègia de creixement econòmic del territori. I és 
queixen, alhora, de que ells, que representen ajuntaments petits, amb pressupostos modestos, hagin de ser els qui tirin del carro. Genera-
litat, Diputació, Consell comarcal o, fins i tot, Ajuntament de la capital, ni hi estan quan convé ni se’ls espera. Bé, sí que hi són, quan toca 
fer-se la foto. Però després, busca’ls.

Si fins aquí l’article us ha semblat un memorial de greuges he de dir-vos que, efectivament, ho ha estat. Ara bé, ni la Cambra ni els ajun-
taments de La Secuita i Perafort i Puigdelfí tenim la més mínima intenció d’esperar 15 anys més per veure si per ciència infusa les coses 
s’arreglen soles. Ben aviat en seguirem parlant. I parlant de la necessitat de que els grans nodes de mobilitat i comunicació del territori 
tinguin pare i mare, i de que aquests exerceixin la seva tutela, convindria també posar el focus en una altra infraestructura cabdal a les 
Comarques de Tarragona, com és l’Aeroport de Reus-Constantí.

És cert que la covid s’ha acarnissat en un sector motor de l’economia com és el turisme, la qual cosa ha tingut una incidència directa en 
el dia a dia de l’Aeroport. Malauradament aquesta pandèmia, que es resisteix a abandonar-nos, ens hauria de fer veure, que és més urgent 
que mai que la promoció, gestió i creixement de l’Aeroport estigui en mans del territori, de tot el territori, i no només en el plànol teòric, 
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sinó pràctic i executiu. En ple debat pel futur aeroportuari del país, arran de la inversió rebutjada per l’ampliació del Prat. Ara és la nostra. 
Abandonem la butaca d’espectadors i pugem a l’escenari. Hi tenim molt a dir i a fer.

D’aquesta crisi econòmica, social i sanitària només ens en sortirem si tots els actors principals estan alineats. Aparquen diferències. Tre-
ballen pel bé comú. I entenen que l’horitzó a fer pinya no està pas a dues setmanes vista, sinó a força mesos i anys. Parlo, òbviament a 
escala nacional i global. Però si ens apliquem aquest desig a casa nostra la recepta sembla clara: deixem-nos estar de complexos, manies 
i personalismes i treballem, com es diu ara, posant les llargues. Si remenem a l’hemeroteca veurem que ja fa massa temps que en això de 
les infraestructures estem encallats. Alguna cosa no estarem fent prou bé per no aconseguir sortir del dia de la marmota. I l’exemple de que 
les coses es poden i s’han de fer millor el tenim a tocar: el Port de Tarragona és una infraestructura que ens convida a emmirallar-nos-hi. 
Sota la batuta del riudomenc Josep Maria Cruset, el Port no només ha mantingut inversions durant la pandèmia, sinó que n’ha encetat de 
noves i ha aconseguit créixer fins a convertir-se en el quart port de l’Estat en tràfic de mercaderies. Enhorabona! Port, Aeroport, Estació de 
l’AVE, amb aquests actius no podem fallar. Aprofitem-los i aprofitem-los bé.” 22 de desembre de 2021
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L’alcaldessa de la Bisbal visita la Cambra. 
Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tar-
ragona, va rebre a Agnès Ferré, alcaldessa de 
la Bisbal del Penedès, Judith Vidal, regidora de 
Cultura i Lleure, Turisme, Comerç i Agricultura 
i a Arantzazu Longares, tècnica de promoció 
econòmica. En el decurs de la trobada insti-
tucional es van tractar diversos temes com el 
posicionament logístic del municipi i la neces-
sitat de reactivar l’economia local durant l’etapa 
postcovid. Roigé va manifestar que “la Bisbal 
és un municipi molt dinàmic, i en aquests mo-
ments tan difícils per a les empreses i els au-
tònoms és molt important que les institucions 
treballem en xarxa per aportar valor i suport 
a l’activitat econòmica”. 24 de març de 2021.
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Trobada amb l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Amb l’objectiu de seguir estrenyent els llaços amb el 
territori i posar l’experiència i serveis de la Cambra de Tarragona a l’abast dels municipis del nostre àmbit ca-
meral, Laura Roigé, presidenta de la Corporació tarragonina, va ser rebuda per Marc Palau Morgades, alcalde 
de Sant Jaume dels Domenys. La Cambra de Tarragona està desplegant una forta activitat al Baix Penedès pel 
que fa, sobretot, a l’oferta i programació de cursos a mida enfocats a impulsar diferents competències. De la 
mateixa manera, està treballant amb diferents municipis de la comarca en el disseny de polítiques actives de 
promoció comercial i turística. 17 de setembre de 2021.
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Visita a l’Ajuntament de Cunit. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va visitar l’Ajuntament 
de Cunit on va ser rebuda per Jaume Casañas, alcalde, i Beatriz Luque, regidora de Comerç. El motiu de la 
trobada institucional va servir per valorar i seguir treballant en la implantació de polítiques actives de promoció 
comercial i impuls de les accions de formació. La Cambra de Tarragona manté l’objectiu de seguir aportant la 
seva experiència i serveis a les empreses i els emprenedors dels municipis de la demarcació, en el ben entès 
que aquesta col·laboració és més necessària que mai per poder superar la crisi provocada per la pandèmia 
de la covid. 30 de setembre de 2021.
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9 Actes més
destacats

Relació dels esdeveniments que van marcar l’actuali-
tat de la Cambra de Tarragona a l’any 2021. 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 re-
alitzades a les àrees d’Internacional, Infraestructures, 
Formació o els Bon dia Tarragona.



La Cambra de Tarragona i l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarra-
gona van renovar el conveni de col·laboració. Un acord en virtut del qual 
l’AEST rep suport tècnic i logístic i gaudeix de serveis específics per tal 
de desenvolupar la seva activitat en benefici de les empreses associades. 
L’AEST integra a més de 90 companyies especialitzades en la  prestació de 
serveis de manteniment industrial i serveis auxiliars en general. Un col·lec-
tiu que factura prop de 700 milions d’euros i dona feina a més de 7.500 
persones. A la foto, Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona 
amb Javier Almandoz, president de l’AEST. 15 de gener de 2021.

Marc Arza visita la Cambra. Marc Arza, candidat del PDeCAT per Tarragona a 
les eleccions al Parlament de Catalunya, va visitar la Cambra de Tarragona on 
va ser rebut per Laura Roigé, presidenta de la Corporació tarragonina. Roigé 
va lliurar a Arza un document en el que s’hi recollien tot un seguit de deman-
des i necessitats a nivell empresarial, econòmic i territorial amb la petició de 
que la seva formació política les pogués aplicar després de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, el 14 de febrer.  A la foto, i d’esquerra a dreta, Irene 
Mallol, número tres del PDeCAT per Tarragona; Marc Arza i Laura Roigé. 29 
de gener de 2021.

63

9
Actes més
destacats



Matías Alonso rebut la Cambra. Matías Alonso, candidat de Ciutadans 
per Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya, va visitar la 
Cambra de Tarragona on va ser rebut per Laura Roigé, presidenta de la 
Corporació tarragonina. Roigé va lliurar a Alonso un document en el que 
s’hi recollien tot un seguit de demandes i necessitats a nivell empresa-
rial, econòmic i territorial amb la petició de que la seva formació política 
les pogués aplicar, després de les eleccions al Parlament de Catalunya, 
el 14 de febrer. A la foto, i d’esquerra a dreta, José María Cano, membre 
de la llista de Ciutadans per Barcelona; Francisco Domínguez, membre 
de la llista de Ciutadans per Tarragona; Laura Roigé; Matías Alonso i 
Ramon Marsal, tresorer i membre del Comitè Executiu de la Cambra. 8 
de febrer de 2021.

Dinamització del polígon industrial de Constantí. La Cambra va col·laborar amb 
l’Ajuntament de Constantí en la dinamització del polígon industrial d’aquest municipi 
del Tarragonès, el més gran de les Comarques de Tarragona, amb una superfície de 
300 hectàrees i prop de 300 empreses que facturen més de 400 milions d’euros i 
donen feina a 3.600 persones. Per tal d’assolir l’objectiu d’impulsar aquesta estra-
tègica infraestructura de promoció empresarial i econòmica es van identificar les 
principals necessitats, en matèria d’equipaments i serveis per poder consensuar, 
així, les actuacions de millora que siguin necessàries. En aquest sentit, i com explicà 
Óscar Sánchez, alcalde de Constantí, “ho estem fent en estreta col·laboració, també, 
amb l’Associació de Propietaris i Empreses del polígon industrial”. 9 de febrer de 
2021. 
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Rosa Maria Ibarra, la Cambra. Rosa Maria Ibarra, candidata del PSC per 
Tarragona a les eleccions al Parlament de Catalunya, va visitar la Cambra 
de Tarragona on va ser rebuda per Laura Roigé, presidenta de la Corporació 
tarragonina. Roigé va lliurar a Ibarra un document en el que s’hi recollien 
tot un seguit de demandes i necessitats a nivell empresarial, econòmic i 
territorial amb la petició de que la seva formació política les pogués aplicar, 
després de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer. A la 
foto, i d’esquerra a dreta, Ramon Marsal, tresorer i membre del Comitè 
Executiu de la Cambra; Rubén Viñuales, número dos del PSC per Tarrago-
na; Rosa Maria Ibarra i Laura Roigé. 12 de febrer de 2021.

Trobada amb Antonio Catalán, fundador de la cadena AC Hotels. Laura Roi-
gé, presidenta de la Cambra, es va reunir amb Antonio Catalán, fundador 
de la cadena AC Hotels, amb motiu de la visita que va realitzar a la ciutat de 
Tarragona, coincidint amb la remodelació de l’hotel que la marca gestiona a 
l’Avinguda de Roma. La trobada va servir també per repassar temes d’actua-
litat, amb especial incidència pel que fa a la situació de l’hostaleria, el sector 
turístic i a l’evolució econòmica i empresarial del país. A la foto, i d’esquerra 
a dreta, José Luis García, membre del Comitè Executiu de la Cambra de Tar-
ragona; Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona i Antonio Catalán, 
fundador de la cadena AC Hotels. 25 de febrer de 2021.
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La Cambra s’adhereix al manifest “Ja n’hi ha 
prou”. La Cambra de Tarragona es va adherir al 
manifest “Ja n’hi ha prou. Centrem-nos en la re-
cuperació”, impulsat des de Foment del Treball i 
Pimec, conjuntament amb més de 300 entitats 
representatives del món econòmic, empresarial, 
social, cultural i esportiu de Catalunya, “a favor 
de la no violència, per defensar a les ciutats dels 
actes vandàlics de les últimes setmanes i dema-
nar al Govern de la Generalitat, a l’Ajuntament de 
Barcelona, i a la resta d’ajuntaments de Catalu-
nya, que exerceixin la seva autoritat democràti-
ca i les seves responsabilitats sense complexos 
(…). Els drets s’han d’exercir de manera cívica 
i pacífica, tant quan expressen adhesions com 
protestes i sempre respectant la llibertat, la se-
guretat i les propietats de tots”. 4 de març de 
2021.

Cal·lípolis marca el camí de la recuperació. La 
Cambra de Tarragona va donar el seu suport ins-
titucional a un projecte emblemàtic pel territori. 
En el decurs de la presentació pública de Cal·lípo-
lis Next Generation, celebrada a l’Auditori Josep 
Carreras de Vila-seca, Laura Roigé, presidenta de 
la Cambra de Tarragona, va dir sentir-se “molt 
satisfeta de donar la benvinguda al primer gran 
projecte de l’etapa postcovid a les Comarques 
de Tarragona, fruit del lideratge de tres grans 
actors i motors de l’economia com són Javier 
Sancho, director de Repsol a Tarragona; Josep 
Maria Cruset, president del Port de Tarragona i 
Pere Segura, alcalde de Vila-seca” La logística i 
la sostenibilitat aniran de la mà a Cal·lípolis Next 
Generation, projecte previst per captar 260 mili-
ons d’euros del Fons de Recuperació Europeu”.  
22 de març de 2021.
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Torna el col·leccionable Ivbilaevm. L’Associació Cultural Sant Fructuós, amb motiu de la celebració del trentè aniversari de la primera representació de La 
Passió de Sant Fructuós, va decidir reeditar el col·leccionable “Ivbilaevm. Col·leccionable de l’Any Jubilar”, impulsat per la Cambra de Tarragona fa 13 anys, 
durant la presidència d’Albert Abelló. La presentació d’aquesta reedició va comptar amb l’assistència de Lluís Colet, membre del Comitè Executiu de la Cam-
bra; Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat; Immaculada Teixell Navarro, presidenta de l’Associació Cultural Sant Fructuós i 
Marcel Pallejà Blay, professor, laic dominic, delegat diocesà per als laics i la família de l'Arquebisbat de Tarragona i soci de l’Associació Cultural Sant Fructuós. 
14 d'abril de 2021.

Laura Roigé parlà de "Dones i poder" a Catalunya Ràdio. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va participar a la tertúlia de “El Matí de Catalunya Ràdio”, dirigit i 
presentat per Laura Rosel. Ho va fer en companyia de Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Barcelona; Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona i Sònia Corrochano, 
directora de l’Aeroport de Barcelona. Sobre la taula, el lideratge en femení, en el marc de la tertúlia "Dones i poder: quatre exemples de lideratge femení que obren pas". I les vistes, 
les del Mediterrani, des del World Trace Center. 16 d'abril de 2021.
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Presentació de la reedició de Ivbilaevm. Immaculada Teixell, presidenta de 
l’Associació Cultural Sant Fructuós i Andreu Muñoz, autor dels continguts es-
crits de la primera edició de “Ivbilaevm. Col·leccionable de l’Any Jubilar”, van 
venir a la Cambra de Tarragona, on van ser rebuts per Laura Roigé, presidenta, 
per presentar la reedició del que va ser un àlbum de cromos impulsat per 
la Corporació tarragonina, durant la presidència d’Albert Abelló. L’Associació 
Cultural Sant Fructuós, amb motiu de la celebració del trentè aniversari de la 
primera representació de La Passió de Sant Fructuós, va decidir reeditar-lo en 
format llibre. 21 d’abril de 2021.

Tens clar què faràs “El día después”? Escrit per Salvador Martínez i Borja 
Gilsanz, al llibre s’hi explica com enfrontar-se amb èxit a l’era postcovid. Mar-
tínez, consultor, formador, expert en habilitats directives, docent i col·laborador 
de la Cambra en temes de formació, va presentar aquest treball. A la foto, i 
d’esquerra a dreta, Daniel Martín, director i secretari general de la Cambra; 
Salvador Martínez i Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona. 22 
d’abril de 2021.
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La Cambra, a favor de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya. La Cambra de Tarragona va recolzar el 
projecte de la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya, una iniciativa decisiva pel futur de Tarragona i el 
país, promoguda per la Universitat Rovira i Virgili i amb el suport de més d’un centenar d’empreses i 
institucions tant de les Comarques de Tarragona com del conjunt de Catalunya, segons es va mate-
rialitzar en un acte al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, que va comptar amb la presència de 
Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat. El projecte de la Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya 
pretén afavorir la transició energètica cap a la descarbonització. 14 de maig de 2021.
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La Cambra, amb el Ministeri de Defensa. Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra de Tarragona, va visitar la Subdelegació de Defensa a Tarragona 
on va ser rebuda pel seu titular, Antonio Bergoñós, Capità de Navili. A més 
de conèixer de primera mà les funcions que Defensa desenvolupa a la 
demarcació, la trobada serví per signar un acord de col·laboració entre la 
Corporació tarragonina i el Ministeri de Defensa. Atès el fort arrelament en 
el teixit econòmic i empresarial i l’experiència de la Cambra en formació, 
aquest conveni propicià que ambdues parts treballessin plegades per tal 
de programar tot un seguit d’activitats i cursos per a complementar la for-
mació i impulsar les capacitats professionals del personal militar, per tal 
d’afavorir així la seva plena incorporació a l’àmbit laboral civil. 18 de maig 
de 2021.

Les Cambres de Tarragona i Sabadell, a favor de la mediació concursal 
a les empreses de la demarcació. Les Cambres són les prestadores del 
servei de mediació concursal, acord extrajudicial de pagaments en matè-
ria concursal, com un mecanisme efectiu per resoldre les situacions en 
les que les empreses o autònoms no poden fer front als seus pagaments 
i orientat a l’exoneració dels deutes per tal d’oferir una segona oportuni-
tat a aquells autònoms que ho necessitin. A la foto, i d’esquerra a dreta, 
Daniel Martín, director i secretari general de la Cambra de Tarragona; 
Lluís Colet, membre del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona; 
Ramon Alberich, president de la Cambra de Sabadell; Laura Roigé, presi-
denta de la Cambra de Tarragona i Eduard Borràs, secretari general de la 
Cambra de Sabadell. 20 de maig de 2021.
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“Rasca i guanya” de la Canonja. L’Ajuntament de la Canonja va presentar 
al Castell de Masricart la campanya “Rasca i guanya a la Canonja” per di-
namitzar  i promocionar el comerç local. L’acció, que es va portar a terme 
amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona, va començar el 28 de maig 
i va acabar el 6 de juny. El “Rasca i guanya a la Canonja” incloïa un conjunt 
d’accions de captació, formació als titulars dels negocis, assessoraments i 
tutories, així com la promoció i comunicació de la pròpia campanya i, final-
ment, la distribució de targetes “rasca i guanya” amb premis descompte per 
un valor total de 15.000 euros als establiments adherits a la campanya. 21 
de maig de 2021.

La diputada Montse Mínguez, rebuda a la Cambra. Montse Mínguez, diputada 
al Congrés pel PSC i portaveu de la Comissió de Pressupostos va visitar la 
Cambra de Tarragona on va ser rebuda per Laura Roigé, presidenta. La trobada 
va servir per parlar de temes estratègics de territori i també d’aspectes d’àmbit 
general com ara els Fons Europeus, el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència i de com estan recollits als Pressupostos Generals de l’Estat. A la 
foto, i d’esquerra a dreta: Ramon Marsal, tresorer de la Cambra; Montse Mín-
guez, Laura Roigé; Santiago J. Castellà, senador per Tarragona pel PSC; Sandra 
Guaita, diputada al Congrés pel PSC i vicepresidenta primera de la Comissió 
d’Indústria, Comerç i Turisme. 7 de juny de 2021.
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A la Cambra fem costat a la DO 
Tarragona. Laura Roigé, presi-
denta de la Cambra de Tarragona, 
va prendre part a l’acte de pre-
sentació del macabeu Castell Ta-
llat del celler Mas Vicenç, que va 
tenir lloc a Casa Joan Miret. Amb 
aquesta acció es va voler seguir 
posant de manifest el nostre su-
port a la DO Tarragona. A la foto, 
Laura Roigé amb Vicenç Ferré, 
CEO del celler i president de la 
DO Tarragona. 9 de juny de 2021.
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Dinar de networking a Mas Folch amb Veolia. 
Veolia i la Cambra de Tarragona van organitzar 
un dinar de networking a Mas Folch. En el de-
curs de la trobada, impulsada per Veolia, les 
empreses participants van compartir opinions, 
projectes i van aprofitar per establir sinèrgies 
entre elles. I es va parlar, també, de temes 
estratègics com  l’arribada dels primers indi-
cis de la reactivació econòmica, la gestió dels 
fons europeus, l’impacte de l’economia circu-
lar, l’aposta per la sostenibilitat..., tot això en el 
marc d’un entorn postcovid. Foto de grup amb 
els participants al dinar. Al mig, Miquel Àngel 
Cerdà, president institucional de Veolia Serveis 
Catalunya amb Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra. 11 de juny de 2021.
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Reconeixement als millors vins de la DO Tarragona. 
Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, 
va participar a l’acte de lliurament de premis del 27è 
Concurs de Vins de la DO Tarragona. “Des de la Cor-
poració tarragonina volem recolzar i posar en valor 
un dels nostres principals actius en la promoció del 
territori”, va explicar Roigé que, en nom de la DO, 
va lliurar el Primer Premi Blanc Sec a Camí de Sirga 
Blanc 2020 del Celler Pedrola i el Primer Premi del Vi 
de Licor Dolç a Sol i Serena del Celler Molí de Rué. 
16 de juny de 2021.
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La Cambra, a favor de la mobilitat sostenible. Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra de Tarragona, va prendre part a l’acte de presentació de l’autobús pro-
pulsat amb hidrogen verd, un sistema de mobilitat sostenible que, segons està 
previst, serà una realitat a la ciutat a partir de 2022. Aquesta iniciativa s’emmarca 
dins el projecte de col·laboració pública i privada entre tos els organismes i insti-
tucions que formen part de la Vall de l’Hidrogen Verd, impulsat des de Tarragona. 
22 de juny de 2021.
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“Pel setembre!”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarranagona

“Fa uns dies el Diari de Tarragona em va preguntar, en el marc d’una ronda de consultes amb diferents persones representatives de la ciutat, 
quina nota li posaria a l’equip de Govern municipal. Partint del que ja sabem: d’ençà que la pandèmia està entre nosaltres res és fàcil i tot és 
molt complicat. I del que veiem: la ciutat està en hores baixes i els projectes no ja engrescadors, si no de futur, brillen per la seva absència, 
vaig optar per “enviar al setembre” a l’administració Ricomà.

No sé si encara existeix, els meus fills són grans i els nets els tinc força lluny. Però anys enrere els qui no passaven de curs, per culpa de 
les assignatures suspeses, tenien una última oportunitat al mes de setembre, la qual cosa volia dir que s’havien d’estar l’estiu estudiant i 
espavilar-se a fer allò que no havien pogut o volgut fer durant el curs.

Dies després de donar la meva “nota” al Diari, resulta que ens assabentem que l’Ajuntament ha decidit deixar també pel setembre la promo-
ció dels bons comercials. En aquest aspecte Tarragona es presenta, de nou, com un alumne poc aplicat. Mentre els veïns de Reus porten 
vàries edicions de reeixides i molt benvingudes, per oportunes, promocions comercials al voltant dels bons comercials. I nosaltres des de 
la Cambra hem impulsat accions semblants a La Bisbal, La Canonja... resulta que a la capital ens diuen que ens podem permetre el luxe 
d’ajornar la iniciativa fins setembre.

Que els comerciants no s’hi hagin girat només s’explica per la poca confiança que tenen en que l’administració més propera pugui fer res 
per ells. I això, si és així, és molt decebedor.

Tradicionalment setembre és el mes de la sempre feixuga tornada a la feina, després de les merescudes vacances. A aquells dies cal su-
mar-los-hi les despeses que moltes llars han d’afrontar en matrícules i material escolar. De veritat que és el millor moment per impulsar el 
comerç després de més d’un any i mig de pandèmia? No han trobat cap altra data abans? M’expliquen que això que està fent l’Ajuntament 
ara se n’hi diu procrastinar. O sigui, el contrari de “no deixar per demà allò que puguis fer avui”.
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De fet, la sensibilitat que sempre s’ha exhibit des de la Plaça de la Font envers el comerç, un dels motors de la nostra economia, ha estat 
fluixa i sovint absent. Des d’aquestes mateixes pàgines i sempre que se’ns ha requerit, a la Cambra hem estat molt crítics en aquest aspecte, 
perquè sovint l’hem viscut i patit. Ja m’agradaria que poguéssim tenir una visió més bona. Com també m’agradaria poder col·laborar ober-
tament amb l’Ajuntament, en aquest i en molts altres assumptes, tot sumant a favor de contribuir al benestar dels tarragonins, la promoció 
dels nostres actius i la captació d’inversions. Però fins ara no ho hem aconseguit. Ho haurem de seguir intentant.

Cal dir que el que està passant amb el comerç ens hauria d’alertar a tots. Abans de la pandèmia ja vam denunciar que l’estat d’abandonament 
de la Rambla Nova, la principal arterial comercial de la ciutat, era insostenible. Amb la crisi s’ha seguit mirant cap a una altra banda i no se 
li ha dedicat ni l’atenció ni l’estima que es mereix.

En un món global no només estan fortament vinculades les economies, sinó que la interrelació transcendeix a totes les capes de l’economia 
i la societat. I arriba també al conjunt dels sectors productius. I la digitalització encara hi contribueix més.

Amb això vull dir que l’apatia per impulsar el comerç sembla que sigui marca de la casa. I és la mateixa que veiem a l’hora de fer front a 
reptes inajornables com la necessitat de comptar amb el POUM, captar inversions de futur com poden ser la Budellera o el projecte de 
Mas d’en Sordé, apostar clarament pel turisme, posar en valor el nostre patrimoni històric, cultural, gastronòmic, definir d’una vegada i per 
totes quin model de ciutat volem...

La culpa de tot no la té pas Barcelona, Madrid ni Brussel·les... Cal buscar-la més a prop. Amb tot, més que assenyalar culpables, que en res 
ens ajudaria donada la gravetat del moment, el que necessitem és no perdre més el temps i aplicar solucions. Llàstima que ara arribin les 
vacances. Millor deixem-ho pel setembre, no? I si pot ser, pel setembre de 2021. No fos cas...” 6 de juliol de 2021.
   

77



La Cambra visità el Port de Tarragona en barca i ho va fer de la mà d’un guia 
de luxe, Josep Maria Cruset, president del Port. La visita va permetre conèixer 
de primera mà els molls i dàrsenes del Port, així com els tràfics i instal·lacions 
portuàries i el seu funcionament. Cruset va destacar també algunes de les 
infraestructures estratègiques que el port està desenvolupant, com el nou 
Moll de Balears i la Zona d’Activitats Logístiques, ZAL. I d’altres que es trans-
formaran en els propers anys, com ara la Terminal Intermodal de la Boella i el 
contradic dels Prats. 7 de juliol de 2021.
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Carme Mansilla rep la Clau d’Or de la Cambra. La Cambra va lliurar a Carme Mansilla, directora 
dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement de la Generalitat a Tarragona, la Clau d’Or, la 
màxima distinció que atorga la Corporació tarragonina. L’acte va tenir lloc en el marc de la reunió 
de treball del Comitè Executiu i amb aquesta distinció se li ha volgut reconèixer la seva trajectò-
ria professional a favor de les Cambres i l’activitat econòmica al territori. 12 de juliol de 2021.
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Seguim fent costat a la DO Tarragona. Laura Roigé, presidenta de la 
Cambra de Tarragona, va participar a l’acte de presentació de la Ruta 
del Vi, al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, una 
iniciativa per posar en valor la qualitat dels vins del territori. A la foto, 
amb Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona i Vicenç 
Ferré, president de la DO Tarragona. 15 de juliol de 2021.
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Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va pronunciar el pregó de la 
Festa Major de la Bisbal del Penedès, davant un públic de més de 200 persones 
amb diferents autoritats i alcaldes de la comarca. Roigé va reconèixer la tasca de 
tots els establiments comercials i industrials, que van continuar oferint els seus ser-
veis durant el confinament imposat per les autoritats durant la pandèmia de la covid. 
La presidenta va fer una crida per continuar generant riquesa i ocupació, perquè la 
recuperació econòmica serà molt més lenta que la recuperació social. 13 d'agost 
de 2021.
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Nou impuls a la campanya Bons Comerç TGN. Laura Roigé, presidenta de 
la Cambra de Tarragona, i Dídac Nadal, conseller de Comerç de l’Ajunta-
ment de Tarragona, van signar un conveni de col·laboració per tal d’impul-
sar, en una primera fase, l’adhesió dels establiments comercials de la ciutat 
a la campanya Bons Comerç TGN i, després, traslladar-la al conjunt de la 
ciutadania per tal de que aprofitin aquesta iniciativa per reactivar el comerç 
mitjançant bons descompte de 5 euros, repartits per l’Ajuntament, per 
bescanviar als establiments comercials, de serveis, hostaleria i restauració 
adherits a aquesta campanya. 16 de setembre de 2021.

La Bisbal del Penedès va celebrar el 150 aniversari de la Fira i entre els 
actes va organitzar el “Rasca i guanya”, una campanya comercial, amb la 
col·laboració de la Cambra de Tarragona,  que va aplegar a 27 establiments. 
Laura Roigé, presidenta de la Cambra, va posar en valor l’orgull que suposa 
pel municipi celebrar els 150 anys de la Fira i va dir que “enguany els pro-
tagonistes continuaran essent els establiments comercials i de serveis, els 
bars i els restaurants, gràcies al “Rasca i guanya”, fruit de la col·laboració 
pública i privada, un fet que demostra la vitalitat per impulsar la reactivació 
econòmica a la Bisbal del Penedès”. A la foto, Laura Roigé amb Agnès Ferré, 
alcaldessa de la Bisbal del Penedès i Arantzazu Longares, tècnica d’Ocupa-
ció. 22 de setembre de 2021.
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Sofia Moya, nova directora dels Serveis Territo-
rials d’Empresa i Treball a Tarragona, va visitar 
la Cambra de Tarragona on va ser rebuda per 
Laura Roigé, presidenta. La trobada institucional 
va servir per presentar a Moya les principals lí-
nies d’actuació que impulsa la Corporació tarra-
gonina dins les àrees estratègiques de formació, 
internacionalització (la Cambra és líder a l’Estat 
en experiència i coneixement dels mercats de 
l’Àfrica Subsahariana), emprenedoria i demanda 
de les infraestructures imprescindibles per ga-
rantir la competitivitat de les empreses i la mo-
bilitat de les persones. La Cambra es va posar 
a disposició de Sofia Moya per tal de treballar a 
favor del bé comú de les Comarques de Tarrago-
na. 24 de setembre de 2021.
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 “Pau no enderroquis el quiosc de la Imperial”
Article d’opinió signat per Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarranagona

“Vet aquí que enmig del disseny d’un projecte estratègic per a la ciutat l’Ajuntament es topa amb un quiosc que amenaça amb fer-li la guit-
za. I que, com passa en aquell llogaret on vivia Astèrix, els veïns gosen plantar-li cara i torpedinar, en aquest cas, el progrés de Tarragona.
Poc s’ho devien pensar que després d’anys i panys, uns i altres, de desatendre la ciutat i pintar-la de color gris, ara, un simple quiosc ame-
naçaria amb esgarrar-los-hi els seus plans i provocaria tant d’enrenou.

Per començar, no es tracta pas d’un simple quiosc. De fet, cap quiosc és un simple quiosc.

Tot quiosc, per humil que sigui, per apartat que estigui dels centres neuràlgics és un punt de referència, trobada, informació, vida i des de 
sempre, amb Internet o sense, una finestra oberta al món.

Per si això no fos poc, l’ofici de quiosquer no és un ofici qualsevol. Amb independència de com sigui i quina en sigui la propietat, al seu 
interior hi trobarem sempre persones abnegades, que ens donaran raó de tot i que acostumen a fer més hores que un rellotge i a treballar 
a deshores.

Per tot això mereixen un respecte. I pels qui vam viure altres èpoques, ja seria hora que tinguessin el reconeixement que els hi devem.

Si la premsa és sinònim de llibertat, garant de la democràcia, font de coneixement i opinió... sense el quiosc aquesta funció no seria pos-
sible.

Em dol moltíssim que l’Administració Ricomà no tingui prou empatia ni sensibilitat per entendre què representen aquests negocis per la 
ciutat. Cada cop que en tanca un sento que anem enrere. Que desaparegui el de la plaça Imperial Tarraco és ja l’evidència de que vivim 
en un ciutat que està perdent els referents de la seva memòria col·lectiva. I no els perd per casualitat, sinó per la indiferència dels qui ens 
governen.
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De ben segur que cal projectar un carril per bicis i patinets. La nova mobilitat personal és una realitat que cal endreçar i incorporar al dia a 
dia de les ciutats. Però no puc entendre que sigui incompatible amb negocis i activitats com la del quiosc de la Imperial. L’única alternativa 
és enderrocar-lo? Malgrat l’espai de la zona no es poden reordenar els usos? Aquest és el tracte que dispensem a persones esforçades que 
veuran com en plena crisi perden el seu negoci?

Benvolgut Pau, la grandesa dels governants, dels administradors de la cosa pública es posa en valor, també, en aquells petits actes, en 
aquelles comprensions, en aquell trepitjar el carrer i empatitzar, quan cal, amb els qui n’esperen un gest, un caliu, una proximitat... Replan-
tejar les coses i fer marxa enrere no és un signe de debilitat, ben al contrari.

Et demano que mantinguis on és el quiosc de la plaça Imperial Tarraco. I que no ho facis per mi, ni per la Cambra de Tarragona, sinó per la 
família que hi ha al darrera i que tantes il·lusions, sacrificis i diners hi ha esmerçat. I que ho facis també per tots els tarragonins i tarrago-
nines que sense aquell far se sentiran, ens sentirem, més perduts. Escolta’ls, si us plau.

Gràcies Pau.” 

4 d’octubre de 2021.
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CaixaBank i la Cambra treballaran plegats pels fons europeus. CaixaBank i la Cambra de Tar-
ragona van signar un acord de col·laboració pel qual l'entitat financera dona suport al servei 
d’ajuda de la Corporació tarragonina a les empreses del territori per accedir als fons europeus 
emmarcats dins el Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència “Espanya pot”. L'acord 
va ser subscrit pel director comercial d’Empreses de CaixaBank a la direcció territorial Catalu-
nya, Antonio Asensio, pel director d’institucions de CaixaBank a la direcció territorial Catalunya, 
Joaquim Macià, i per la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, en un acte que va 
tenir lloc a la Casa de la Punxa, seu de la Corporació tarragonina. A la foto, i d’esquerra a dreta, 
Joaquim Macià, Laura Roigé i Antonio Asensio. 4 d'octubre de 2021.
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Grup Solarca celebrà el seu 35 aniversari. Grup Solar-
ca, dedicada als serveis de neteja química pels sectors 
químic, petroquímic i energètic, va celebrar el seu 35 
aniversari, en un acte que va reunir als principals repre-
sentats empresarials, socials, econòmics i institucionals 
de les Comarques de Tarragona. Solarca té planta de 
producció a La Selva del Camp i és empresa Premium de 
la Cambra de Tarragona. A la foto, i d’esquerra a dreta, 
Javier Sancho, vicepresident de la Cambra de Tarragona; 
Joan Enric Carreras, president de Grup Solarca i Daniel 
Martín, director i secretari general de la Cambra de Tar-
ragona. 22 d’octubre de 2021.
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Immaculada Riera es reuneix amb el Comitè Executiu de la Cambra. Immaculada Riera, directora general de la Cámara de España es va reunir amb els membres del Comitè 
Executiu de la Cambra de Tarragona. En el decurs de la trobada es van presentar les activitats que es realitzen des de la Cámara de España i els nous projectes impulsats per 
donar suport a les empreses, especialment en matèria d’internacionalització, digitalització i formació.

La directora general va reconèixer el lideratge de la Cambra de Tarragona en l'acompanyament d'empreses a Àfrica amb el programa de missions comercials i va destacar la 
bona execució de la Cambra de Tarragona en tots aquells projectes en els que ha participat en els últims anys, com ara el PICE, les Fires de l'Ocupació o el Plan de Comercio 
Minorista. I és per això que va fer una invitació a que la Cambra de Tarragona continuï sumant i participant a totes les iniciatives que es programin.

Riera, a més, va assenyalar que el fet de que les Cambres siguin corporacions de dret públic, tinguin una àmplia experiència i disposin de la gran capil·laritat que les carac-
teritza, les fa idònies per tal de que l’administració compti activament amb elles per executar projectes de suport al teixit empresarial. 25 d'octubre de 2021.
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La Cambra donà suport als Xecs descompte de Cunit. L’Ajun-
tament de Cunit va presentar els Xecs descompte de Cunit, una 
campanya de promoció comercial i d’impuls del consum, que 
va tenir lloc dels dies 11 de novembre al 12 de desembre, amb 
el suport i la col·laboració de la Cambra de Tarragona. En total 
es van repartir 4.400 bons per un valor de 10 euros cadas-
cun, bescanviables als establiments adherits a la campanya, 
tant del sector comercial, com de la restauració, bars i serveis. 
L’impacte econòmic de la campanya va fregar els 300.000 eu-
ros. A la foto, Jaume Casañas, alcalde de Cunit; Beatriz Luque, 
regidora de Comerç, i Daniel Martín, director i secretari de la 
Cambra de Tarragona. 4 de novembre de 2021.
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La Cambra impulsa els Black Days i els 
Bons Calafell. La Cambra de Tarrago-
na va participar activament en les dues 
campanyes de promoció, prèvies a les 
festes de Nadal, que va organitzar l’Ajun-
tament de Calafell. Es tracta dels Black 
Days i dels Bons Calafell. A la foto, Ra-
mon Ferré Solé, alcalde de Calafell; Lluís 
Colet, conseller de Comerç de la Cambra 
de Tarragona i Maria Lluïsa Lastra, regi-
dora de Comerç de Calafell, en un mo-
ment de la presentació d’aquestes inicia-
tives. 10 de novembre de 2021.
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Tot el que necessites saber dels Fons Next Gene-
ration. La Cambra de Tarragona, en col·laboració 
amb CaixaBank i Deloitte, va organitzar un webi-
nar amb la participació de Pedro Castelo, soci de 
l'àrea Catalunya de Deloitte; Sergio Peña Miñano, 
gerent especialista en Fons Next Generation de 
Deloitte, i Orestis Víchez Polychros, consultor es-
pecialista en Fons Next Generation de Deloitte. 
La sessió, dirigida per Lluís Colet, membre del 
Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona, va 
donar resposta a qüestions com ara:  Com ha 
avançat i quines novetats hi ha al Pla de Recu-
peració fins a la data? Quin calendari de convo-
catòries s'espera i quines estan obertes? Com 
puc conèixer les convocatòries vigents i les pro-
peres? Quins consells pràctics he de tenir en 
compte per sol·licitar els ajuts? 11 de novembre 
de 2021.
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Els Bons del Vendrell superen les expectatives. Keneth Martínez, alcalde del 
Vendrell, va fer una valoració molt satisfactòria de la campanya dels Bons del 
Vendrell, un projecte impulsat per l’Ajuntament i el Centre d’Iniciatives i Turisme, 
CIT, amb la col·laboració de la Cambra de Tarragona. Martínez va explicar que un 
centenar de comerços i restaurants hi van prendre part i més de 4.500 persones 
es van descarregar els bons. Amb els Bons del Vendrell es van emetre un total 
de 10.000 bons de compra per un valor de 10 euros cadascun, bescanviables als 
establiments adherits a la campanya. Segons els seus impulsors, es va generar 
una xifra de negoci superior als 340.000 euros als comerços i empreses locals. 
Amb aquesta iniciativa es posà de manifest, un cop més, el compromís de la 
Corporació tarragonina a favor de la promoció del comerç, serveis i l’hostaleria 
als municipis de la demarcació. A la foto, i d’esquerra a dreta, Lluís Colet, mem-
bre del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona i conseller de Comerç amb 
Keneth Martínez, alcalde del Vendrell, el dia de la presentació de la campanya. 2 
de desembre de 2021

Laura Roigé, a la inauguració d’Intecat. Laura 
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, va 
participar a la inauguració del nou espai de l’esta-
bliment comercial Intecat Apple Premium Rese-
ller  de la Rambla Nova de Tarragona. En la seva 
intervenció la presidenta de la Cambra va felicitar 
“per aquestes magnífiques instal·lacions” a  Inte-
cat. I els va agrair “la decidida aposta que esteu 
fent per Tarragona. 16 de desembre de 2021.
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La Cambra, a favor de la promoció comercial de 
Tarragona. Laura Roigé, presidenta de la Cambra de 
Tarragona i Dídac Nadal, Conseller de Comerç, Fires, 
Mercats i Consum de l’Ajuntament de Tarragona, van 
signar un acord en virtut del qual la Corporació tarra-
gonina continuarà col·laborant activament en accions 
de promoció comercial a favor de la ciutat. Ambdues 
parts van valorar com a molt positiva la relació man-
tinguda fins ara, que s’ha materialitzat en iniciatives 
tant reeixides pel comerç i la restauració, i també pel 
conjunt de la societat, com han estat els Bons Co-
merç Tarragona. 28 de desembre de 2021.
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10 Creixem amb més 
Empreses Premium

Una trentena d’empreses fan costat a aquelles ini-
ciatives que en matèria de dinamització econòmica, 
vertebració del territori i foment de la internaciona-
lització de les empreses s’impulsen des de la Cor-
poració tarragonina. Són les anomenades Empreses 
Premium de la Cambra de Tarragona. Durant 2021 la 
llista es va continuar ampliant.



Vopak Terquimsa és la companyia logística 
d'emmagatzematge referent a la Mediterrània 
occidental. Dedicada a la recepció, emmagat-
zematge i expedició de productes líquids a gra-
nel des de fa 50 anys, Vopak Terquimsa ofereix 
des de la seva situació estratègica, a les instal-
lacions dels Port de Tarragona i Barcelona, un 
punt de partida en el qual les empreses poden 
emmagatzemar o distribuir tant les seves ma-
tèries primeres, per a ser utilitzades al principi 
de la cadena de producció, com els seus pro-
ductes, per fer-los arribar a qualsevol lloc on 
es necessitin i contribuir així al desenvolupa-
ment i benestar de la societat. A la foto, Laura 
Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona, 
i Eduardo Sañudo, director general de Vopak 
Terquimsa. 5 de febrer de 2021.
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ETL Global és una firma interna-
cional amb presencia en més de 
50 països. A Espanya té oficines 
a gairebé totes les capitals de 
província, el que li permet donar 
un servei global i internacional, 
al tractar-se d’una firma pluridis-
ciplinar, en totes les branques 
del dret i en serveis de consul-
toria, assessoria i auditoria. L’any 
2019 va ser la vuitena firma de 
serveis legals a nivell de factura-
ció a Espanya i la cinquena a Ca-
talunya. És l’única del “top 10”, 
amb presència a les Comarques 
de Tarragona, concretament amb 
oficines a Tarragona i Salou. A la 
foto, Laura Roigé, presidenta de 
la Cambra de Tarragona, i Arnau 
Farré, soci d’ETL Global ADD i di-
rector de les oficines de Tarrago-
na i Salou. 12 de febrer de 2021.
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El complex industrial de Repsol a Tarragona ha impulsat constantment el creixement econòmic i laboral a la zona. Per a produir tota 
l'energia i els recursos que fabrica, diàriament més de 3.000 persones hi treballen (entre personal propi i d’empreses col·laboradores) 
fabricant combustibles per a la mobilitat urbana, pel transport terrestre, aeri i marí i per a usos agrícoles, i produint, també, materials 
plàstics per a usos mèdics, per a l’alimentació, per a la llar i per a sectors com l’automòbil, la construcció... Repsol és un proveïdor multi 
energètic global que facilita la transició cap a un model energètic amb menys emissions. Opera actius de generació elèctrica de baixes 
emissions i està desenvolupant diversos projectes d'energia renovable fotovoltaica i eòlica. A la foto, Laura Roigé, presidenta de la Cam-
bra, amb Javier Sancho, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona. 5 de març de 2021.
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David Diestre, soci fundador i res-
ponsable d’Automatització de Proacit 
i Jordi Colet, soci fundador i respon-
sable d’Informàtica de Proacit, van 
signar la renovació del conveni Pre-
mium de la Cambra de Tarragona. 
Proacit Soluciones y Sistemas està 
especialitzada en la implementació 
de tecnologies d’alt valor afegit i en 
el desenvolupament de programari 
per a la indústria 4.0, per tal de ga-
rantir una estratègia de digitalització 
alineada sempre amb el negoci. L’ob-
jectiu de Proacit és acompanyar a 
gerents i responsables de processos 
industrials a optimitzar, flexibilitzar la 
producció i reduir costos, a través 
de la utilització de tecnologies d’au-
tomatització, l’Internet de les coses 
aplicat a la indústria o la intel·ligèn-
cia artificial. A la foto, i d’esquerra 
a dreta, David Diestre, Laura Roigé i 
Jordi Colet. 3 de juny de 2021.
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CaixaBank va renovar el conveni Premium que reafirma el suport de l’entitat financera a les activitats de la Cambra en matèria de comerç exterior, que 
passen per l’assessorament en mercats internacionals, la celebració de jornades informatives sobre països a on exportar i les missions comercials que 
la Corporació tarragonina programa, sobretot a Àfrica, i més concretament a la regió subsahariana, on és líder a nivell nacional per la seva experiència i 
trajectòria.  A la foto, i d’esquerra a dreta, Eduard Gené, director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Tarragona; Joaquim Macià, director d’Institucions 
de CaixaBank a Catalunya; Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Antonio Asensio, director comercial d’Empreses de CaixaBank a Catalunya 
i Ramon Marsal, tresorer i membre del Comitè Executiu de la Cambra de Tarragona. 22 d'octubre de 2021.
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Els orígens del que avui és Grup Denis es remunten a l’any 1962 quan Josep Foguet Tarradellas constituí la societat Talleres Denis SA. Partint d’un petit 
taller,  que va anar creixent amb esforç i amb clara voluntat d’oferir el millor servei als clients, s’arriba a l’actual Grup Denis, que engloba a diferents 
empreses. En l’actualitat ofereixen un servei d’alta qualitat pel que fa al subministrament i manteniment de màquines per a la logística interna, motors 
estacionaris, venda de màquines per la manutenció, carretons elevadors, apiladors, transpalets, plataformes, màquines de neteja, ponts grua, polis-
pasts, pescants, línies de vida; a més d’un servei tècnic professional. Grup Denis està ubicat al Polígon Industrial Francolí de Tarragona. A la foto, Rubén 
Foguet, gerent de Grup Denis i Laura Roigé presidenta de la Cambra. 10 de desembre de 2021.

100

10
Creixem amb més 
Empreses Premium



Biovet SA es va fundar l’any 1984 de 
la mà de veterinaris i químics amb 
una àmplia experiència en la veterinà-
ria clínica i en la fabricació d’additius 
i premescles per alimentació animal. 
Actualment, l’empresa compta amb 
presència en més de 50 països i ofe-
reix un catàleg que cobreix la majoria 
de les necessitats que es presenten 
a la indústria d’aus, porcs, ruminants, 
peixos i la indústria fabricant de pin-
sos. A la foto, Jaume Borrell, presi-
dent de Biovet, amb Laura Roigé, 
presidenta de la Cambra. 14 de de-
sembre de 2021.
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11 Premis Pime de
l’Any a Tarragona

La Cambra de Tarragona va ser l’escenari on, el 8 de 
juliol de 2021, es van lliurar els Premis Pime de l’Any 
2021, organitzats pel Santander, Cámara de España, 
La Vanguardia, Cambra de Reus i la Cambra de Tar-
ragona.



Set empreses distingides als Premis Pime de l’Any 2021 a Tarragona

La Cambra de Tarragona va ser l’escenari on, el 8 de juliol de 2021, es van lliurar els Premis Pime 
de l’Any 2021, organitzats pel Santander, Cámara de España, La Vanguardia, Cambra de Reus i la 
Cambra de Tarragona.

Un acte presencial que va servir per reobrir i inaugurar la remodelada Sala d’Actes de la Corporació 
tarragonina, tancada d’ençà l’inici de l’estat d’alarma i que va acollir el primer acte presencial, però 
amb aforament limitat, per tal de mantenir les mesures anticovid. Per tant, l’assistència es va limitar 
als membres del jurat: Laura Roigé, presidenta de la Cambra de Tarragona; Xavier Cañadó, director 
d’Empreses del Santander a Catalunya; Alejandro Teodoro, representant de Grup La Vanguardia; 
Jaume Domènech, vicepresident de la Cambra de Reus i Joan Sabaté, subdelegat del Govern de 
l’Estat a Tarragona, i als representants i membres de les empreses guardonades.
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Premi Pime de l’Any a Tarragona per a Paulino Solanellas.

Paulino Solanellas es dedica a l’elaboració i comercialització d'ingredients de fruits secs i productes 
recoberts amb xocolata. L’any passat va augmentar la facturació en un 26,5 per cent fins als 6,3 mili-
ons d’euros. Incrementà la plantilla en un 46 per cent. La despesa en formació augmentà en un 150 
per cent. La presència de dones, en un 85 per cent. Ven a 17 països i exporta un 14 per cent més. 
Increment del 105 per cent en tecnologies de la informació i comunicació. Aposta per les polítiques de 
prevenció mediambiental. Decidida aposta pel teletreball i la venda online per fer front als nous reptes. 
Va recollir el Premi Paulino Solanellas.
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Premi a la Internacionalització per a Azufrera y Fertilizantes Pallarès.

Afepasa és una empresa familiar amb una trajectòria de 128 anys. Està especialitzada en el mercat de 
la sofre a nivell agrícola, essent un referent mundial. Exporta a 41 països. El 2020 va incrementar les 
exportacions en un 33 per cent. Va recollir el Premi Àlex Pallarès Alier i Esmeralda van Strien.
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Premi a la Formació i Ocupació per Salut i Treball.

Salut i Treball és una empresa especialitzada en serveis de prevenció de riscos laborals. Té seus a Tar-
ragona, Reus, Barcelona i Lleida. L’any 2020 va incrementar la plantilla en un 60 per cent. La presència 
de dones a l’equip va augmentar en un 70 per cent i la despesa en formació ho va fer en un 50 per 
cent. Tot per fer front als reptes del sector i a la diversificació en les plataformes digitals SiT Formació, 
foment del coneixement i les habilitats professionals, i SiT Telemedicina, prevenció i millora de la salut 
laboral. Va recollir el Premi Paco Lari, director general de Salut i Treball.
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Premi a l’Empresa Responsable per Solcam Energia.

Solcam Energia està especialitzada en energies renovables. Impulsà un protocol de prevenció de 
l’assetjament psicològic i sexual i d’igualtat efectiva entre homes i dones. Realitza accions de suport 
a la comunitat, envers els més desafavorits i a favor de la sostenibilitat i la cura pel medi ambient. Va 
recollir el Premi Marc Segura Pallarès. 
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Menció especial: Reinvenció covid per a Eldine Patologia.

Eldine Patologia és un laboratori d’anatomia patològica dedicat a l’estudi de mostres de teixits i cè-
l·lules. Va redissenyar la unitat de biologia molecular, va augmentar plantilla, va obrir un laboratori a 
Lleida, consultes a Tarragona i Reus. Fou l’únic laboratori, fora de l’àmbit de la sanitat pública, a les 
Comarques de Tarragona i Lleida que oferí el servei de PCR urgent en quatre hores. Va recollir el 
Premi la Dra. Àngels Fortuño.
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Menció especial: Reinvenció Covid per a Inver & Gest.

Inver & Gest és una empresa del sector hoteler que, en plena pandèmia, tenint tots els establiments 
hotelers i la plantilla afectada per un ERTO, va cedir instal·lacions i hotel per poder tractar pacients de 
covid i poder alleugerir, així, centres hospitalaris que no tenien prou capacitat per atendre més malats. 
Va recollir el Premi Eduard Farriol.
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Premi a la Digitalització i Innovació per Aliter Grup Renovables.

Aliter Grup Renovables és una enginyeria especialitzada en energies renovables. Durant 2020 va do-
blar la inversió en innovació i incrementà en un cent per cent la inversió en tecnologies de la informa-
ció i la comunicació. Treballa en projectes reconeguts per la UE, Ministeri d’Indústria, ACCIÓ, Eurecat, 
entre d’altres. Va recollir el Premi Gerard Pagés Vidal.
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Empreses Premium de la Cambra de Tarragona



Si vols més informació sobre l’activitat de la Cambra de Tarragona durant 2021 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: 

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
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