
Roca: “L’empresa familiar
és bàsica per al país”

La Cambra de Tortosa, al servei 
de les empreses ebrenques

ENTREVISTA AMB MIQUEL ROCA

L’advocat i expolític català Miquel Roca va ser l’encarregat
de cloure el quart cicle de conferències Economia i empre-
sa a les Terres de l’Ebre: projecció i futur, organitzat per la
Cambra de Comerç de Tortosa. Va ser divendres 28 d’octu-

bre en un dinar col·loqui al restaurant El Parc. Davant un
centenar d’empresaris i responsables polítics del territori,
Roca va desglossar algunes de les seues principals idees
sobre la gestió de l’empresa familiar. PÀGINA 5
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Dossier ELS SERVEIS DE LA CAMBRA DE COMERÇ

L’ens cameral tortosí té una cartera de més d’una quinzena de serveis que ofereix als empresaris i autònoms

TORTOSA

Redacció

La Cambra de Comerç de
Tortosa, amb més d’un segle
d’història (va nàixer al març de
1908), representa les 13.000
empreses que hi ha al Baix
Ebre i el Montsià, així com a
Rasquera i Ginestar (de la Ri-
bera d’Ebre), malgrat que ac-
tualment “no hi ha cap mem-

bre inscrit pel reial decret

que va aprovar el govern es-

panyol segons el qual la

quota cameral deixa de ser

obligatòria”, tal com explica el
director gerent de la Cambra,
Francesc Minguell. Amb tot, la
Cambra a partir de l’any que ve
tindrà diferents maneres de
configurar pressupostos i re-

captar els fons necessaris per
continuar excercint el seu pa-
per de lobby (per això rebrà
una quota voluntària d’aquells
empresaris que així ho cre-
guen convenient) i presentant
tots els serveis que a hores
d’ara dóna a les empreses i au-
tònoms del territori. El paga-
ment d’aquests serveis, així
com els de gestió a càrrec de
l’administració, configuraran
els pressupostos de l’ens ca-
meral.

◗ Una quinzena de serveis
Quant als serveis que pres-

ta a les empreses, n’hi ha de
molts tipus. En total, més d’u-
na quinzena, entre els quals
destaquen, com els més utilit-
zats, l’OGE, la signatura digital,

els serveis a l’emprenedoria
(amb el pla Inicia) o la interna-
cionalització de l’empresa. La
formació és un altre dels ser-
veis que implementa la Cam-
bra de Comerç i que més ac-
ceptació té entre les empre-
ses. Una xifra ho demostra:
més de 300 empresaris pas-
sen per la Cambra per seguir
els seus seminaris, cursos de
formació o activitats incloses
dins l’Escola de Negocis (EN-
PE), que impulsa l’ens cameral
juntament amb el Consell Co-
marcal del Baix Ebre. 

Per posar-los en pràctica,
l’ens cameral compta amb una
plantilla de nou professionals,
la majoria tècnics en diferents
àrees que aconsellaran els em-
presaris i emprenedors del ter-

ritori en allò que necessiten.

◗ Lobby empresarial
I més enllà d’aquest impor-

tant paper de serveis que im-
pulsa la Cambra, l’ens també
s’esforça per “continuar fent

el seu paper d’interlocutor

entre les diferents adminis-

tracions i en defensa dels in-

teressos generals, econò-

mics i empresarials del terri-

tori”, tal com destaca el presi-
dent de la Cambra de Comerç,
José Luis Mora, que hi afe-
geix: “Ara més que mai, nin-

gú millor que la Cambra pot

fer de mediador amb els pro-

jectes de més transcendèn-

cia per al creixement del te-

rritori, com ara el subminis-

trament d’energia, el cor-

redor del Mediterrani o al-

tres infraestructures que ne-

cessita l’Ebre per continuar

avançant”. ❚❚

La Cambra de Comerç, al servei de 
l’empresariat de les Terres de l’Ebre

Fins a nou professionals s’encarreguen de gestionar la cartera de serveis que ofereix la Cambra de Comerç a l’empresariat ebrenc.

Entre els serveis que
més demanen les
empreses hi ha l’OGE
o l’assessorament 
als emprenedors

Més de 300
empresaris passen
anualment per la
Cambra per seguir 
els seus programes 
de formació
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DossierELS SERVEIS DE LA CAMBRA DE COMERÇ

Una borsa per vendre indústria ebrenca a l’estranger o un servei d’informació comercial, entre les prestacions

Informació comercial i econòmica

Tota la informació empresarial, en un clic 

Un dels serveis que la Cambra de Comerç de Tortosa ofereix al teixit empresarial ebrenc és l’obtenció
d’informació comercial i econòmica. Ho fa a través de Camerdata, un proveïdor d’informació empresa-
rial i de mercat que promociona bases de dades diverses. Una, per exemple, és el fitxer d’empreses es-
panyoles, on hi ha el cens d’empreses de totes les cambres de comerç, una base de dades que conté
informació de més de tres milions d’empreses de l’Estat espanyol. A través d’aquesta plataforma, també
hi ha l’opció de consultar informes comercials d’empreses i autònoms estatals, així com d’empreses in-
ternacionals (hi ha una base de dades de més de 200 milions d’empreses en més de 200 països d’arreu
del món. Aquesta opció inclou, a més, descobrir les vinculacions professionals de milions d’executius i
empresaris d’arreu de l’Estat. Altres opcions que permet Camerdata són la consulta d’informes secto-
rials, per conèixer l’evolució i tendències d’un sector en concret; la base de dades d’empreses acaba-
des de contruir o la consulta de totes les empreses d’un mateix sector, organitzades en forma de ràn-
quing. Tot plegat vol donar resposta a les necessitats d’informació empresarial, ja siga per elaborar ac-
cions de venda, plans de màrqueting, fer el seguiment de la competència, reduir el risc comercial, etc.

Punt d’informació OGE-Cambra

L’assessorament en tràmits 

La Cambra de Comerç, Indústria i Navega-
ció de Tortosa i la Conselleria d’Indústria,
Comerç i Turisme van signar un conveni per
a la creació del punt d’informació OGE-
Cambra.
Arran de la signatura d’aquest conveni, la
Cambra de Tortosa ofereix a l’empresari de
la demarcació un servei d’informació i as-
sessorament sobre tràmits administratius.
En tractar-se d’un servei de caire interde-
partamental, l’àmbit d’acció d’aquest nou
punt OGE-Cambra engloba les gestions ad-
ministratives relacionades amb els departa-
ments d’Indústria, Comerç i Turisme; Tre-
ball; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Medi
Ambient, i Sanitat i Seguretat Social. Els
usuaris seran tots aquells establiments in-
dustrials que desitgen instal·lar o obrir un
establiment, així com ampliar-ne o traslla-
dar-ne l’activitat. 
Aquesta iniciativa de crear una finestreta
descentralitzada sorgeix amb la finalitat de
fomentar un entorn favorable als projectes
empresarials, apropant els punts d’atenció
als industrials. D’aquesta manera, es pretén
optimitzar la prestació de serveis a l’empre-
sa que ambdós institucions, Generalitat i
Cambra, ofereixen. 

GUIA DE SERVEIS ALS QUALS DÓNA SUPORT LA CAMBRA

Subministrament energètic i d’aigua: 
Baix i alta

Aigües de domini públic / aigües subterrànies

Instal·lació de gasos combustibles

Com a conseqüència de les instal·lacions:
Aparells de pressió

Instal·lacions frigorífiques

Instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària

Emmagatzematge de productes químics i petrolífers

Aparells elevadors

Instal·lacions radioactives i raigs X per a diagnòstic mèdic

Instal·lacions susceptibles de provocar accidents majors

Com a conseqüència de l’activitat de l’establiment:
Registre d’establiments industrials i registre d’indústries agràries en una única inscripció

Document de qualificació empresarial

Registre d’activitats específiques (empr. instal·l. de gas, aparells de pressió, petrolífe-

res...)

Document de qualificació d’empresa artesana

Registre de laboratoris agroalimentaris privats de Catalunya

Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides

Registre sanitari d’indústria

Tràmits conseqüència del centre de treball

Registre d’empreses amb risc d’amiant

Com a conseqüència dels productes elaborats:
Registre sanitari de productes alimentaris

Comunicació de substàncies i productes que intervenen en l’alimentació animal

Com a conseqüència de l’impacte de l’activitat sobre el medi ambient:
Abocament d’aigües residuals

Internacionalització

Una borsa de subcontractació 

Posar en contacte indústries del territori amb altres de l’Estat i del
panorama internacional perquè puguen establir negocis. Aquest és
l’objectiu fonamental de la nova borsa de subcontractació que la
Cambra de Comerç de Tortosa ha posat en funcionament gràcies
a un conveni amb la Cambra de Barcelona, tal com comenta Fran-
cesc Faiges, president de la comissió d’Internacionalització de la
Cambra de Comerç de Tortosa. Faiges explica que és ”una mena
de borsa de treball que, en lloc de posar en contacte treballa-
dor i empresa, posa en contacte empreses que necessiten
subcontractar la fabricació d’algun producte a una altra em-
presa”. Per començar a oferir aquest servei, i que les empreses
ebrenques s’hi puguen adherir, l’ens cameral tortosí ja ha signat
un conveni amb la Cambra barcelonina. I a partir d’ara una perso-
na de l’ens assessorarà les empreses que s’adherisquen a aquesta
borsa.
A més a més, en el moment en què formen part de la borsa –que
té un cost d’inscripció– totes aquestes indústries tindran represen-
tació en les diferents fires especialitzades de subcontractació.
“Un representant de la Cambra de Barcelona assisteix a les fi-
res nacionals i internacionals especialitzades en la subcon-
tractació industrial per oferir les empreses que hi ha a la borsa
a altres empreses que necessiten els seus productes”, comen-
ta Faiges. 
El president de la comissió d’Industrialització també posa èmfasi
en el fet que “amb aquest nou servei es tracta d’ampliar l’oferta
que la Cambra ja ofereix perquè les empreses del territori òbri-
guen noves fronteres”. I el president de la Cambra de Comerç,
José Luis Mora, destaca que “és una mostra més de la voluntat
de les cambres catalanes de treballar plegades per poder aju-
dar el teixit empresarial del país a superar la situació actual”.

Signatura digital

Alguna cosa més

Amb l’objectiu de gestionar
diferents tràmits sense des-
plaçar-se, reduir la documen-
tació en suport paper, estal-
viar temps i recursos, i como-
ditat, la Cambra de Comerç, a
través de l’entitat certificadora
Camerfirma, ofereix el certifi-
cat digital. Un tràmit que pos-
sibilita gestions telemàtiques i
la signatura digital de docu-
ments, factures o contractes
amb total garantia de confi-
dencialitat. La signatura elec-
trònica, aplicada als docu-
ments electrònics, té els ma-
teixos efectes que la signatura
manuscrita. Tots els docu-
ments, transaccions i rela-
cions comercials signades
electrònicament tenen total
protecció tècnica i jurídica. 
L’ús del certificat digital pal·lia
la inseguretat de l’entorn de la
xarxa i del comerç electrònic i
garanteix la identitat d’una
persona que actua a la xarxa i
la integritat de les dades
transmeses.
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IMMOBILIÀRIA

Les hipoteques 

sobre habitatges 

baixen un 4,72% 

El nombre d'hipoteques
sobre habitatges va tornar
a baixar a Catalunya al mes
d'agost, segons dades de
l’INE. Concretament, si al
juliol se n'havien signat
4.952, a l'agost el nombre
de contractes va ser de
4.718, xifra que significa un
4,72% menys.

CONSTRUCCIÓ

El preu dels pisos

cau un 6,5% al 

tercer trimestre

El preu de l'habitatge a
Catalunya va caure al tercer
trimestre de l'any un 6,5%
respecte al mateix període
del 2010. El sector no no-
més es manté en la seua
tendència a la baixa, sinó
que registra la major con-
tracció interanual des del se-
tembre del 2009.

AUTOMOCIÓ

La fabricació de 

vehicles industrials

cau un 11,5% 

La fabricació de furgone-
tes, camions, autobusos i au-
tocars va caure al mes de se-
tembre un 11,5%, malgrat
que en l'acumulat de l'any re-
gistra un augment del 15% i
371.059 unitats, segons da-
des de l'Associació Espanyo-
la de Fabricants d'Automòbils
i Camions (ANFAC).

ESTUDIS

El nombre de des-

ocupats arriba a les

742.000 persones 

El nombre d’aturats al
tercer trimestre ha arribat
fins a 742.000 persones, co-
sa que suposa un increment
de 51.100 persones més
que el segon trimestre, se-
gons l'EPA. Aquest nivell de
persones desocupades fi-
xen una taxa d'atur del
19,43%.

F
ora de la llista de les prioritats europees de
l'any 2003, el corredor del Mediterrani hi ha
sigut finalment incorporat l'any 2011. Mal-

grat constituir un eix des d'on surten el 60% de
les exportacions espanyoles cap a Europa i on
es troben els ports que acumulen el 60% del trà-
fic de mercaderies i el 48% de la producció in-
dustrial espanyola, l'any 2003 va ser relegat en
favor de l'eix central, basat en la històrica estruc-
tura radial del sistema de comunicacions. Ara es
rectifica el mapa de l'Espanya radial i profunda,
per segona vegada en 50 anys. Ha sigut un pri-
mer pas, molt important i imprescindible. Les
cambres de comerç de tot Catalunya i les de

l’arc mediterrani, i concretament la Cambra de
Tortosa, juntament amb altres institucions, com
Fermed i l'Institut Ignasi Vilallonga, hem treballat
molt per aconseguir aquest primer pas, hem
anat a Brussel·les, València, Madrid, Barcelona,
per fer de lobby econòmic juntament amb grans
empreses i altres institucions. Prova d'això és
que la presentació oficial, la posada en escena
del corredor, es va fer a la seu de la Cambra de
Barcelona, que també ho és del Consell General
de Cambres de Catalunya.
Ara bé, perquè les Terres de l’Ebre es puguen
beneficiar d'aquesta incorporació i les empreses
ebrenques gaudisquen dels avantatges compe-

titius que comporta, s'han d'emprendre d'una
vegada les actuacions següents: parada dels
trens d'alta velocitat a les Terres de l'Ebre i am-
ple de via europea fins a l'estació l'Aldea-Am-
posta-Tortosa; impuls definitiu per a la creació
de la plataforma logística intermodal Logis Ebre,
aturada des de l'any 2006, quan es va signar un
conveni entre el Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques i les empreses públiques
Incasòl, Ifercat i Cimalsa, que preveia una ocupa-
ció de 29 hectàrees i la incorporació d'una esta-
ció de ferrocarrils per a mercaderies, amb una in-
versió d'uns 10 M€; reactivació del port dels Al-
facs, amb l'execució de les actuacions previstes

al Pla territorial de les Terres de l'Ebre. Només ai-
xí tindrem les infraestructures logístiques
adients perquè es puguen projectar els ramals i
connexions necessàries des del territori cap al
corredor transeuropeu. El que no podrem adme-
tre de cap de les maneres és que aquest corre-
dor del Mediterrani solament passe per les Ter-
res de l'Ebre i no s'emprenga cap actuació al ter-
ritori que permeta que les seues empreses l’a-
profiten. Europa finalment ha fet el que tocava.
Les Terres de l'Ebre esperen que tant les autori-
tats estatals com les de la Generalitat de Cata-
lunya facen els deures i corregisquen les man-
cances històriques de la nostra competitivitat.

La inversió de 

Seeger a Flix, als

mitjans econòmics

La inversió de la multina-
cional alemanya especialitza-
da en bioenginyeria Seer En-
ginering, de més de 118 mi-
lions d’euros a Catalunya, va
ser una de les notícies desta-
cades a l’edició digital del
diari econòmic Expansión.
Entre les previsions del grup
alemany, hi ha invertir prop
de 53 milions d’euros a Flix

per construir dos plantes de
cogeneració de biomasa d’o-
rigen forestal al polígon in-
dustrial de la química.

EMPRESES Set de cada deu 

jóvens prefereixen

una faena estable

que crear una 

empresa

Set de cada deu jóvens
prefereixen tindre una faena
estable i ingressos fixos més
que no pas crear la seua prò-
pia empresa. Aquesta és una
de les conclusions que posa
sobre la taula el Llibre blanc
de la iniciativa emprenedora a
Espanya, que ha editat la Fun-
dació Príncep de Girona. L'es-
tudi, que combina dades esta-
dístiques amb enquestes fe-
tes a més de 7.000 jóvens, re-
vela que la por al fracàs, l'aver-
sió al risc, la manca d'auto-
confiança i la mala imatge que
es té dels emprenedors són
els principals frens amb què
es troben els jóvens. 

ESTUDIREVISTA DE PREMSA

NOTA INFORMATIVA:

Les empreses que vulguen enviar
informació a EBRECONÒMIC sobre
qualsevol aspecte d’interès amb re-
lació a la seua activitat (noves inver-
sions, canvis directius, inauguració
o amplicació de locals i mercats,
etc.) poden fer-ho posant-se en con-
tacte a l’adreça electrònica se-
güent: breconomic@ebredigital.cat.

Llum verda a una

subestació i dos 

línies aèries a la 

Terra Alta

L'empresa Berta Ener-
gies Renovables SL ja pot
tirar endavant les infraes-
tructures elèctriques neces-
sàries per a l'evacuació de
l'energia de quatre parcs
eòlics projectats a la Terra
Alta, concretament entre
els terme de Prat de Comte
i el Pinell de Brai. El Depar-

tament d'Empresa i Ocupa-
ció ja ha aprovat els projec-
tes executius i les declara-
cions d'utilitat pública de la
subestació transformadora
de 123/20 kV, al terme del
Pinell, i de dos línies aèries
d'evacuació de quatre parcs
eòlics.

ENERGIA

ÚLTIMA HORA

El corredor del MediterraniEDITORIAL
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Aquest advocat i expolític català va protagonitzar un dinar
col·loqui davant més d’un centenar d’empresaris i polítics del

territori, que va servir per cloure el 4t cicle de conferències
‘Economia i empresa’ que organitza la Cambra

“L’empresa familiar és bàsica 
en el teixit productiu català”
TORTOSA

Redacció

L’expolític català i advocat Mi-

quel Roca va visitar les Terres de

l’Ebre el divendres 28 d’octubre

per participar en el dinar col·lo-

qui Empresa familiar, succes-

sions de pares, una conferència

que també va servir per posar

punt i final al quart cicle de con-

ferències Economia i empresa a

les Terres de l’Ebre: projecció i fu-

tur, organitzat per la Cambra de

Comerç de Tortosa. Amb motiu

de la seua visita, l’EBRECONÒMIC ha

pogut parlar amb Roca sobre la

situació de les empreses fami-

liars.

PREGUNTA: Quines són les prin-
cipals idees de la seua conferèn-
cia Empresa familiar, successions
de pares i fills?
RESPOSTA: L’empresa familiar és
bàsica en el teixit productiu català
i assegurar-ne la continuïtat, es-
pecialment en un moment de cri-
si, és un objectiu que ens hauria
de comprometre a tots. És en
aquest sentit que ordenar la suc-
cessió de pares a fills és un ele-
ment fonamental des de la pers-
pectiva del futur econòmic del
país.
P: Quins avantatges té l’empresa
familiar?
R: Moltes, però sobretot el seu
compromís, el seu arrelament, la
necessitat de fer-ho bé i de que-
dar bé, perquè és el nom de la
família el que es perjudica en cas
contrari. En una empresa familiar
els valors de l’esforç, de la dedi-
cació i del sacrifici són consubs-
tancials amb la pròpia naturalesa
de l’empresa.
P: I d’inconvenients, també n’hi
ha a les empreses familiars de
Catalunya?
R: Evidentment. D’entrada, lligar

família i empresa no sempre és
fàcil; també porta molts proble-
mes. Per aquesta raó és tan ne-
cessari preveure’ls i establir els
mecanismes per evitar-los o su-
perar-los abans que s’arriben a
produir. Aquest és el sentit del
protocol familiar.
P:Quins consells pot donar per
assegurar la successió de pares
a fills?
R: Cada família és un món i cada
empresa familiar, un altre. Per
tant, no hi ha consells de valide-
sa general; s’ha d’estudiar cada
cas, fer-ho amb serenitat, amb
temps i buscant les millors solu-
cions adaptades a les caracterís-
tiques personals dels possibles
candidats a la successió empre-
sarial.
P: Encara que la propietat estiga
en el si de la família, és millor
buscar-ne fora els gestors?
R: En ocasions sí, en d’altres no.
Insisteixo que no es poden for-
mular propostes genèriques. Pe-
rò certament és bo professiona-
litzar la gestió. Amb família o
sense família, però que el fet de-
cisiu del nomenament del gestor
descanse sobretot en la seua
pròpia capacitat i idoneïtat. 
P: De quina manera una empresa
familiar pot buscar finançament

sense perdre el poder de decisió
sobre l’empresa?
R: Normalment, el finançament
no altera la relació de poder en
l’àmbit de l’empresa, excepte
quan es fan ampliacions de capi-
tal que, lògicament, donen més
complexitat a l’administració
dels socis. Però ens hem d’acos-
tumar a la complexitat. Gestionar
no és fàcil i és bo aprendre-ho a
fer tenint en compte opinions di-
verses.
P: A l’Ebre hi ha moltes empre-
ses familiars. Què recomanaria
als petits empresaris?
R: No totes les empreses fami-
liars són petites, n’hi ha de mit-
janes i de grans. Totes tenen
problemes semblants, però lò-
gicament en aquest moment al-
gunes empreses petites estan
patint molt singularment la crisi.
Donar consells és absurd, ja
que no hi ha ningú que conega
millor l’empresa que el seu titu-
lar. Podem parlar del que es pot
fer, però serà l’empresari el que
decideix finalment el que ha de
fer. ❚❚

“És bo professionalitzar
la gestió de l’empresa

perquè el nomenament

del gestor ha de ser per

la seua capacitat“

Abans del dinar col·loqui, Miquel Roca es va reunir amb els representants de la Cambra de Comerç.

“Ordenar la successió de
pares a fills és un element

fonamental des de la

perspectiva de futur

econòmic“

I a més

La crisi i l’empresa familiar

El futur de l’economia catalana passa per la petita i mitjana empresa fa-
miliar. És una de les principals tesis que va defensar divendres 28 d’oc-
tubre l’advocat i expolític Miquel Roca. Davant un centenar d’empresaris
i representants polítics del territori, que participaven en el dinar col·loqui
organtizat per la Cambra de Comerç de Tortosa, Roca va defensar el
paper d’aquest tipus d’empreses en el si de l’economia. Roca també va
recordar als presents la necessitat de fer front als principals reptes que
presenta l’empresa familiar, com per exemple, la successió o la profes-
sionalització de la gestió. L’advocat i expolític, i pare de la Constitució,
també es va mostrar molt optimista quant a la sortida de la crisi. Per fer-
ho, ha donat la seua particular recepta: innovació, formació i qualitat. La
conferència de Roca ha servit per tancar el quart cicle de conferències
Economia i empresa a les Terres de l’Ebre: projecció i futur, organitzat
per la Cambra de Comerç de Tortosa, i on també han participat altres
ponents al llarg de l’any, com ara el conseller d’Economia, Xavier Mena.
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L’empresa

TORTOSA

Redacció

Donar a conèixer el món de
les abelles i la mel. Aquest és
l’objectiu del centre d’intepreta-
ció que l’empresa Mel Múria in-
augurava el dimarts 9 d’agost al
Perelló. Es tracta d’un espai que,
sota el nom de Múria, Centre
d’Interpretació Apícola, suposa
una “arriscada aposta de fu-

tur” d’aquesta empresa familiar
amb més de dos-cents anys
d’història. I és que SAT Limitada
Apícola el Perelló, coneguda
amb el nom de Mel Múria, con-
solida d’aquesta manera la seua
aposta per garantir una oferta
educativa que es combina amb
la seua oferta comercial. És per
això que Mel Múria es conver-
teix en l’empresa més destaca-
da d’aquest número de l’EBRECO-
NÒMIC.

El president de l’empresa,
Rafel Múria, va ser l’encarregat
de presentar el nou equipament,
i va destacar que és un “espai

de divulgació i exposició so-

bre la mel, la cultura i la tradi-

ció que l’envolta, reforçant el

vincle del poble del Perelló

amb aquesta tradició cente-

nària”. Múria també va afegir
que el centre “ofereix un reco-

rregut pel món de les abelles

a través de diversos espais on

les noves tecnologies perme-

ten al visitant aprofundir de

manera interactiva i didàctica

en el món de l’apicultura”.

Múria, Centre d’Interpreta-
ció Apícola és un espai de més
de 300 metres quadrats, “equi-

pat amb modernes tecnolo-

gies” on el visitant pot conèixer
de prop aspectes com els estris
que s’utilitzen en l’apicultura o
també quin és el procés de la
mel. El recorregut està total-
ment adaptat, sense cap mena
de barrera arquitectònica, i les
visites es fan amb l’ajut d’audio-
guies individuals amb locucions

en cinc idiomes.
L’oferta formativa i de divul-

gació d’aquest centre d’inter-
pretació es complementa amb
un gran ventall d’activitats,

com per exemple tallers de tast
de mels, de cosmètica, d’ela-
boració de postres o també les
visites en plena natura a l’arna
de l’empresa per poder obser-
var l’hàbitat de les abelles. Amb
la inauguració del nou centre
d’interpretació, també s’ha re-
format part de la planta baixa
de l’empresa, on s’ha instal·lat
una nova maquinària especialit-
zada que permet incrementar i
millorar la producció de la mel

sense que perda la qualitat que
caracteritza aquest producte, a
més de la possibilitat d’extrau-
re la mel directament dels

marcs de les arnes. L’actual ge-
neració és la quinta de la família
Múria al capdavant d’aquesta
empresa, que té per activitat

principal la producció, envasat-
ge i comercialització de mels
de diferents varietats. Actual-
ment té 2.000 arnes. ❚❚

Múria aposta per la divulgació del món
de la mel amb un centre d’interpretació

ALIMENTACIÓ

Múria va inaugurar el nou centre a principis d’agost, amb l’objecti de difondre el món de la mel.

Actualment, Múria té 2.000 arnes.

Aquest nou espai compta amb una superfície de 300 metres quadrats “equipat amb modernes tecnologies”

Múria ha instal·lat
una nova maquinària
especialitzada per
incrementar la
producció
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La idea de fer un programa de facturació en línia va aconseguir una inversió d’1 M€ de capital risc

TORTOSA

V.Adell

Amb 25 anys tenia la seua
pròpia consultoria de temes d’in-
formàtica i estava desenvolu-
pant un programari (software)
de facturació. Amb 27 va crear
una nova empresa que va captar
de socis inversors fins a un milió
d’euros per poder comercialitzar
el seu programari. Ara, amb 29,
més de 1.500 petites i mitjanes
empreses (pimes), autònoms i
gestories de tot l’Estat espanyol
utilitzen aquest programari, que
desenvolupa i comercialitza un
equip de 25 persones, distribuï-
des entre Tortosa, Barcelona,
Madrid i València. Aquesta és la
trajectòria del jove Joel Vicient,
un tortosí que amb només 29
anys és fundador i director d’On-
gest, una empresa dedicada al
desenvolupament i comercialit-
zació del seu propi programari
de facturació, que “va més en-

llà dels programaris de factu-

ració tradicionals, ja que és en

línia, i a part aporta novetats

interessants, com ara el tema

del processament automàtic

de factures”, tal com explica el
mateix Vicient. 

Enginyer informàtic i amb un
programa de direcció d’empre-
ses de la prestigiosa escola de
negocis Esade, Vicient va co-
mençar la seua experiència labo-
ral “treballant en diverses con-

sultories de la demarcació de

Tarragona”. Després, va decidir
establir-se pel seu compte amb
una “empresa de consultoria

sobre Internet”. Això va ser als
25 anys. “I amb els professio-

nals que érem allí vam co-

mençar a desenvolupar el pro-

gramari de facturació que des-

prés  va crear Ongest”, explica.
Per poder tirar-ho endavant,
“vam buscar socis inversors”.
La seua idea va ser ben acollida
entre inversors de capital risc.
“Des de llavors diferents in-

versors hi han invertit fins a

un milió d’euros”, comenta Vi-
cient. Entre els que van confiar
en Ongest hi ha noms de desta-
cats empresaris de l’Estat es-
panyol, com per exemple Carlos
Domingo, CEO de Telefónica
I+D; Joan Martí Amat, fundador
d’Smartbox, o Jaume Gomà,
CEO de Segundamano.com.

Des que van començar a co-
mercialitzar el nou programari,

ara fa tres anys, Vicient i el seu
equip han continuat treballant
amb el desenvolupament de no-
ves funcionalitats. Ho fan des de
les oficines que Ongest té a Tor-
tosa, al barri de Ferreries. “L’últi-

ma que hem llançat permet

que directament des de l'escà-

ner es pugen les factures a

Ongest, aquest n’extrau les

dades automàticament, sense

haver-les de picar. És un dels

avantatges principals d'On-

gest, a més de permetre por-

tar els processos de factura-

ció, disposa de mecanismes

per al reconeixement automà-

tic de caràcters ”, comenta Vi-
cient, que hi afegeix que, a ho-

res d’ara “l’equip de desenvo-

lupament treballa perquè les

factures o tiquets es puguen

capturar a través de les càme-

res fotogràfiques dels smart-

phones”. “Estem molt cen-

trats en els documents comp-

tables de l’empresa”, comenta
el director d’Ongest, “i a partir

d’aquí anem treballant”.

De moment, la seua plata-
forma té més de 1.500 usuaris
arreu de l’Estat espanyol entre
pimes, autònoms i també ges-
tories. Però ara, Ongest vol
obrir-se mercat entre les grans
empreses de l’Estat. “Estem

començant-hi a treballar”, diu
Vicient. ❚❚

Ongest, l’èxit de negoci d’un jove
enginyer informàtic de Tortosa 

Aquest jove emprenedor i empresari té el centre de desenvolupament de programari a Tortosa, al barri de Ferreries.
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L’emprenedor

USUARIS

La plataforma 
de facturació
d’Ongest té 1.500
clients a tot l’Estat

INVERSORS

La idea del jove
Vicient va comptar
amb una inversió de
capital risc d’1 M€

Amb el suport de:

p. 07 ebrecon mic.qxd 02/11/2011 18:59 PÆgina 1



TERRES DE L’EBRE

Redacció

“És un primer pas, molt impor-

tant i imprescindible. Les cam-

bres de comerç de tot Catalun-

ya i les de l'arc mediterrani,

concretament la Cambra de

Comerç de Tortosa, juntament

amb altres institucions com

Fermed i l'Institut Ignasi Vila-

llonga, hem treballat molt per

aconseguir aquest primer pas,

que rectifica el mapa de l'Es-

panya radial i profunda, per se-

gona vegada en 50 anys. Avui

mateix comença la batalla de

l'Ebre pel transport ferroviari

de mercaderies i des d'aquí

faig una crida a totes les forces

polítiques, econòmiques i so-

cials, per fer un gran esforç d'u-

nitat pel territori, per aconse-

guir que el nom de les Terres

de l’Ebre figure en aquest pro-

per mapa transcendental per

al futur econòmic del territori”.

Aquestes eren les primers parau-
les del president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José Luis
Mora, després que Europa anun-
ciés, el dimecres 19 d’octubre,
que el corredor del Mediterrani
serà una prioritat per a la Comis-
sió Europea pel 2030. Amb

aquest històric anunci, que totes
les institucions de l’Ebre van re-
bre amb gran optimisme, el terri-
tori té a l’abast poder figurar en la
xarxa bàsica transeuopea per al
ferrocarril de mercaderies. Així,
després de l’anunci de
Brussel·les, les Terres de l’Ebre
s’han d’obrir pas per figurar amb
pes propi en el correrdor del Me-
diterrani i per fer-ho, com han
coincidit a destacar molts repre-
sentants polítics, caldrà potenciar
dos infraestructures bàsiques:
l’estació de mercaderies o Logis
Ebre i el port dels Alfacs. Dos ac-
tuacions que també figuren al pla
territorial, com el traçat del Corre-
dor, que ben bé no transcorre pa-
ral·lel a l'actual línia ferroviària,
per bé que aquest itinerari és ara
mateix només una proposta, en
espera que es concrete en un fu-
tur el projecte constructiu. Si el
traçat es confirmés, s'allunyaria
especialment en tres arcs de la
via actual, a la zona de les Venta-
lles, Camarles i entre l'Ampolla i
el Perelló, on el Corredor es des-
plaça cap a l'interior.
El projecte del corredor Mediter-
rani vol invertir i equilibrar la ba-
lança del transport de mercade-
ries a la banda del litoral català i

valencià. El 2007, abans de la cri-
si, el 98 % de les mercaderies
destinades al mercat internacio-
nal que van sortir o entrar del li-
toral mediterrani van fer-ho per
carretera. Només el 2 % van
utilitzar la xarxa ferroviària. La
millora d’aquesta infraestructu-

ra multiplicarà per dos el trans-
port en tren, especialment en
els sectors de l'automoció o el
transport agrícola, amb tot l'es-
talvi energètic que això compor-
ta. El corredor Mediterrani du-
plicarà també el nombre de pas-
satgers amb alta velocitat: dels

2,9 milions actuals als 7,7 mi-
lions el 2020. I retallarà distàn-
cies: de Barcelona a València es
trigarà una hora i 50 minuts, una
hora menys que ara, i de Barce-
lona a Almeria es passarà de les
dotze hores i mitja necessàries
d'ara a només quatre hores. ❚❚

Europa prioritza el Corredor pel 2030
Mora: “És un primer pas, molt important i imprescindible. Comença la batalla de l’Ebre pel transport ferroviari”

INFRAESTRUCTURES

El president de la Cambra de Tortosa, José Luis Mora, amb el ministre Blanco en la celebració de l’anunci d’Europa el 19

d’octubre.
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TERRES DE L’EBRE

Redacció

Les Terres de l’Ebre són cap i
coa de l’economia catalana. I
és que, segons l’Anuari comar-
cal de Catalunya Caixa (que
analitza les dades econòmi-
ques del 2010), la Ribera d’E-
bre és la comarca catalana que
va registrar un comportament
més positiu de l’economia,
mentre que, al cantó contrari,
el Montsià en va experimentar
la caiguda més intensa.
En el cas de la Ribera d’Ebre,
lidera el creixement econòmic
català amb el 4,4%. Els motius
són “el bon comportament

del sector energètic, l’aigua i

les activitats extractives”,
segons va explicar el catedrà-
tic d’Economia Aplicada de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona Josep Oliver durant la
presentació de l’estudi. De fet,
el creixement del sector indus-
trial a la comarca riberenca va
superar el 9%, mentre que al-
tres sectors (serveis, primari i
construcció) van registrar cai-
gudes d’entre -0,76%, en el
cas dels serveis, i del -7,20%,
en el de la construcció.
El creixement total de la Ribe-
ra d’Ebre es va situar més de
quatre punts per sobre de la
mitjana de l’economia catala-

na, que només va créixer un
0,15%. 
A l’altra cara de la moneda, l’e-
conomia del Montsià va caure
un -2,3% durant el 2010, i és la
comarca catalana amb un
comportament més negatiu.
Per sectors, la construcció va
ser el que arrossegar una da-
vallada més intensa, seguida
molt de prop del sector prima-
ri. La indústria, amb un minso
creixement del 0,12%, no va
poder esmorteir la caiguda
dels altres sectors.
Per la seua banda, el Baix Ebre

també va registrar un compor-
tament negatiu de l’economia,
però de només mig punt nega-
tiu. Per sectors, la caiguda en
aquesta comarca ve motivada,
principalment, pel retrocés del
-5,05%, però també per la
construcció (-0,25%). La indús-
tria i els serveis, en canvi, han
crescut, encara que per sota
del mig punt.
La Terra Alta ha viscut una pu-
jada superior a la de la mitjana
catalana (0,69%). Tots els sec-
tors menys el primari han re-
gistrat xifres positives. ❚❚

La Ribera d’Ebre i el Montsià, 
cap i coa de l’economia ebrenca

ESTUDIS

L'ocupació als càmpings contrasta amb
la caiguda de pernoctacions als hotels

Amposta obre una oficina 
per donar suport als emprenedors

BREUS

L'excel·lent comportament
dels càmpings, amb un espec-
tacular augment del 17 % a les
Terres de l'Ebre, és una de les
dades positives del balanç d'a-
questa temporada turística,
que abraça del mes de gener
al mes de setembre del 2011.
La Diputació de Tarragona, que
gestiona la marca turística Ter-
res de l’Ebre, ha donat a conèi-
xer el balanç d’aquests nou
mesos, on l’increment als
càmpings contrasta amb la cai-
guda de pernoctacions de
l'11% en els hotels.

L'estada mitjana dels visitants
també s'ha vist reduïda, que
s’ha situat en els 3,3 dies. So-
bre l'origen dels visitants a les
comarques tarragonines, un
44% provenen de l'estranger.
La conducta més remarcable
és la pèrdua de pes del mercat
britànic. Els mercats alemany i
irlandès també han experimen-
tat una tendència a la baixa.
D'altra banda, el president del
Patronat, Albert Batet, ha re-
marcat el creixement d'altres
mercats, com ara el francès,
l'holandès i, sobretot, el rus. ❚❚

L'Ajuntament d'Amposta ha
obert una oficina per assessorar
i donar suport als nous projec-
tes d'emprenedors de la ciutat
per intentar superar la crisi eco-
nòmica. Aquesta iniciativa s'ha
posat en marxa arran de la crea-
ció de la regidora d'Indústria i
Empresa, que encapçala Manel
Ferré i Aixendri. Situada al pri-
mer pis del nou edifici de ser-
veis municipal, al costat del ma-
teix ajuntament, la nova oficina
disposa d'un pressupost de sor-
tida de 10.000 euros. Un tècnic i
un “especialista”, l'advocat i
exregidor convergent Pasqual
Almudeve, han començat ja a

atendre les demandes de su-
port dels emprenedors. La regi-
doria n’avaluarà el funcionament
durant aquest primer any, en re-
dactarà un pla d'actuació i, de
cara a l'any vinent, preveu licitar
l'assessorament a una empresa
o especialista extern.
Entre les mesures previstes per
afavorir el teixit productiu i els
emprenedors, el regidor ha
avançat que l'equip de govern
de CiU inclourà “exempcions

fiscals” i “bonificacions” de
taxes, que en alguns casos arri-
ben al 100%, segons ha preci-
sat, per a l'inici d'activitat o
obertura de comerços. ❚❚

La Ribera d’Ebre és la comarca catalana on el producte interior brut (PIB) creix

més, sobretot gràcies al pes específic que hi té el sector energètic.
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L’AMETLLA DE MAR

ACN

El grup Balfegó i l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar ja tenen pràc-
ticament enllestit l’anomenat
projecte Tuna Tour, un circuit turís-
tic i cultural al voltant de la tonyi-
na roja. Una de les activitats que
s’hi inclou és una visita a les
granges de tonyina que Balfegó
té a la costa de l’Ametlla de Mar,
donar-los menjar i, fins i tot, per
als més atrevits, poder-se banyar
entre tonyines. Per fer-ho possi-
ble, el grup Balfegó invertirà prop
d’un milió d’euros en la fabricació
d’un catamarà turístic, amb capa-
citat per a 60 persones, que tras-
lladarà els visitants a les granges.
Tot seguit, per torns, es podrà
dur a terme l’activitat d’snorkel.
Les visites a les granges de to-
nyina podrien començar a partir
del mes de maig.

Segons consultes fetes pels
responsables de Balfegó amb
operadors turístics de la Costa
Daurada, l’activitat podria portar
7.000 visitants al mes a l’Ametlla
de Mar. “Pensem que és un re-

clam turístic per al municipi”,

ha explicat un dels responsables
del grup tonyinaire, Pere Vicent
Balfegó. Sobre la possibilitat de
banyar-se al costat de les tonyi-
nes que tenen a les granges, Bal-
fegó ha explicat que ara ja ho fan
amb la família i els amics i que és
una experiència que pot atraure
més turistes al municipi. L’objec-
tiu és que el catamarà turístic
que incorpora Balfegó per tirar
endavant el projecte estiga a
punt entre els mesos de maig i
juny. L’activitat es faria fins a l’oc-
tubre, abans que les aigües es
refreden massa.

◗ Estudi econòmic 
per retardar-ne la pesca

El grup Balfegó, empresa lí-
der en captura, manteniment i
comercialització de la tonyina roja
a l’Estat, va celebrar dimecres 26

d’octubre les IV Jornades sobre
la Tonyina del Mediterrani a l’A-
metlla de Mar. A més de conèi-
xer experiències sobre les inves-
tigacions de la reproducció en
captivitat d’aquesta espècie, o
de les migracions del peix, una
de les ponències destacades va
ser la del catedràtic d’economia
pesquera de la Universitat de
Barcelona (UB) Ramon Franque-
sa, que va avalar la necessitat de
retardar el període de pesca de
tonyina al Mediterrani uns quinze
dies. Actualment, la tonyina es
captura des de mitjan mes de
maig fins a mitjan juny, i des de
fa un parell d’anys que Balfegó
reclama que es retarde l’inici de
les captures quinze dies, situant
el període de temps per pescar
en el mes de juny.

Franquesa va explicar que re-
tardar-ho dos setmanes perme-
tria, d’una banda, estalviar cos-
tos, ja que la pesca es faria en
una època en què el peix està
més concentrat i, per tant, pot-
ser en una setmana es podria as-
solir la quota permesa de captu-
res (estalviant carburant dels vai-
xells i emissions de CO2). A
més, aquest desplaçament de
quinze dies permetria donar més
temps a la tonyina perquè es pu-
ga reproduir i, per tant, que l’es-
toc es recupere en menys anys.
“Si el sistema de control és

efectiu i es respecten les quan-

titats que es capturen, és indi-

ferent que la pesca es faça en

el període de temps que el

peix està més dispers o més

concentrat. Del que es tracta

és d’assegurar que no se’n

pesca més quantitat de la per-

mesa”, va explicar aquest eco-
nomista.

El mateix catedràtic està aca-
bant d’enllestir la quantificació
econòmica d’estalvi que suposa-
ria aquest canvi en el calendari.
“Els vaixells d’aquí marxen 30

dies, i el 70% de les captures

les fan en una setmana, i les al-

tres tres gasten benzina i vol-

ten buscant un peix que en-

cara no està concentrat. Això

és absurd. Podia tindre sentit

quan no teníem control del

que es capturava, perquè era

una manera de dir: no et dei-

xo pescar en les millors con-

dicions i, per tant, pescaràs

menys. Però ara que el con-

trol és efectiu aquesta mesu-

ra s’ha de revisar", manifesta-
va Franquesa.

◗ A debat de l’ICCAT, 
el 2012

Però aquesta decisió l’ha de
prendre la Comissió Internacio-
nal per la Conservació de la Tonyi-
na de l’Atlàntic (ICCAT), l’organis-
me que regula les captures de
tonyina roja a l’Atlàntic i al Medi-

terrani, i que no està previst que
debata fins a l’any que ve. Se-
gons va explicar el director gene-
ral del grup Balfegó, Juan Serra-
no, la propera reunió de l’ICCAT
es fa al novembre a Istanbul i, el
tema “no estarà a la taula”.
Amb tot, es va mostrar conven-
çut que el canvi de calendari pu-
ga debatre’s en la trobada anual
de l’any 2012. De fet, des del
grup Balfegó estan treballant,
juntament amb la Generalitat,

perquè la trobada de l’ICCAT del
2012 puga tindre lloc per primera
vegada a Catalunya, concreta-
ment a Barcelona.

Les jornades que es van dur
a terme dimecres 26 d’octubre a
l’Ametlla de Mar, sota el títol In-
vestigació per a la sostenibilitat,
van comptar també amb la pre-
sència de Josu Santiago, presi-
dent del comitè científic de l’IC-
CAT, i d’Alicia Villaure, secretària
general del Mar. ❚❚

Balfegó invertirà 1 M€ en un catamarà 
per traslladar visitants a les granges

INNOVACIÓ EN TURISME

Un moment de la jornada sobre la tonyina roja del Mediterrani que va tindre lloc a l'Ametlla de Mar.

L’Ametlla de Mar oferirà als turistes un bany entre tonyines amb la previsió que atraga 7.000 visitants al mes 

Durant tot el matí va haver-hi ponències per tractar temes diversos relacio-

nats amb la tonyina.

Un estudi de la UB
assenyala, que si se’n
retarda la pesca, 
seria beneficiós
econòmicament
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TORTOSA

Redacció

Més de quaranta persones
–empresaris, alcaldes, regidors i
tècnics– van participar el dijous
13 d’octubre en la jornada Polí-
gons d'activitat econòmica
(PAE), dinamitzadors territorials,
organitzada per la Cambra de
Comerç de Tortosa amb col·la-
boració de la Unió de Polígons
de Catalunya (UPIC), inaugurada
pel president de la Cambra, Jo-
sé Luis Mora, i l'alcalde de Torto-
sa, Ferran Bel. Aquesta jornada
va comptar amb una primera
sessió informativa sobre els
avantatges de l'associacionisme
en el marc dels polígons d'activi-
tat econòmica, a càrrec de Fran-
cesc Ribera, director de la Unió
de Polígons Industrials de Cata-
lunya. Ribera va analitzar i expli-
car les diferents formes d'asso-
ciacionisme existent als polígons
industrials catalans i el seus àm-
bits d'actuació. Segons Ribera,
l'associacionisme en el marc
dels polígons industrials “ha de

permetre una millora de les

condicions generals dels polí-

gons, revertint directament en

la situació de les empreses

que s'hi troben ubicades”.
Seguidament va haver-hi una

taula redona, moderada pel di-
rector gerent de la Cambra, Fran-

cesc Minguell, titulada Els polí-
gons industrials com a dinamitza-
dors del territori. Visió de les insti-
tucions. Hi van participar el direc-
tor de l’Idece (Institut per al Des-
envolupament de les Comarques
de l’Ebre), Jordi Borràs; el presi-
dent del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre i alcalde de Tivissa,
Jordi Jardí; el president de la
UPIC, Josep Morell, i Miquel Mo-
drego, subdirector comercial de
patrimoni d'Incasòl.

La darrera taula redona, mo-
derada pel director general de la
UPIC, Francesc Ribera, era Com
podem gestionar millor el nos-
tre espai empresarial, amb la
participació de Santiago Macià,
tècnic del servei de teixit pro-
ductiu de la Diputació de Tarra-
gona; Montserrat Ambròs, ge-
rent de l'Associació Empresarial
de Bufalvent de Manresa; Òscar
Sans, president de l'Associació
de Polígons Industrials de Reus;
Clàudia Roda, representant de
l'Associació Polígon Industrial
Baix Ebre, i Conrad Solé, tècnic
en gestió de polígons i gerent
de l'Ajuntament de Tivissa.

El director gerent de la Cam-
bra de Tortosa, Francesc Min-
guell, feia una valoració “molt

positiva” de la jornada i destaca-
va que “es va complir l'objectiu

de la trobada, que era analitzar

l'estat de la situació dels dife-

rents polígons de les Terres de

l'Ebre i potenciar la seua condi-

ció de dinamitzadors econò-

mics del territori”. A més, se-
gons Minguell, “va ser una bo-

na oportunitat per conèixer ex-

periències d'èxit i per destacar

les nombroses oportunitats

que comporta l'associacionis-

me en l'àmbit dels polígons

industrials”. ❚❚

Una jornada analitza el paper dels
polígons per dinamitzar l’economia

CONFERÈNCIES

Participants en la primera taula redona de les jornades.

Més de quaranta persones van seguir la jornada.

TORTOSA

Redacció

La multinacional alemanya
Seeger Engineering AG, es-
pecialitzada en la producció
d'energia a través de bio-
massa, projecta ubicar a Ca-
talunya tres noves centrals
de cogeneració de biomas-
sa, que suposarien una in-
versió de 118,3 milions d'eu-
ros. Els plans de la compa-
nyia, que permetrien la crea-
ció de més de 500 nous
llocs de treball (entre direc-
tes i indirectes), passen per
instal·lar les tres plantes a
Flix (Ribera d'Ebre), la Garri-
ga (Vallès Oriental) i Albons
(Baix Empordà). 
A Flix, el projecte de Seeger
Engineering AG ha consti-
tuït conjuntament amb Er-
cros dos societats: una serà
la responsable de desenvo-
lupar una central de cogene-
ració a partir de l'aprofita-
ment de la biomassa, men-
tre que l'altra impulsarà la
construcció d'una planta de
pèl·lets. Totes dos plantes
s'ubicaran al costat de les
instal·lacions de la firma quí-
mica. En conjunt, la inversió
ascendiria a 52,7 milions
d'euros. ❚❚

Una multinacional
alemanya impulsa
una planta de 
cogeneració a Flix

INDÚSTRIA
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La Generalitat està dispo-
sada a aturar la desaparició
progressiva de la bonificació
que tenien els usuaris catalans
de la conca de l’Ebre del cànon
de l’aigua. Segons ha anunciat
el president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José Luis
Mora, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder,
s’ha compromès a congelar la
bonificació i a mantindre-la du-
rant el 2012. Mora ha assegu-
rat que és un “bon gest”, ja
que “ens estalviarem un in-

crement del 20% en el cost

del cànon per a les indús-

tries”. Fonts del govern han re-
conegut que aquesta congela-

ció de la bonificació és una de
les possibilitats que s’estaven
estudiant.

José Luis Mora va assegu-
rar que, a través d’una trucada
del mateix conseller Recoder
el dimarts 20 de setembre, li
confirmava que s’havia decidit
congelar aquesta bonificació.
La decisió s’hauria pres dies
després d’haver-se reunit amb
ell i el director de l’ACA a Bar-
celona.

Dos setmanes abans, la
Cambra de Comerç de Tortosa
va denunciar públicament a
través d’un comunicat (vegeu
el desglossat de sota) la
desaparició de la bonificació
del cànon de l’aigua per als
usuaris de l’Ebre, qualificant la
mesura com a “injusta” i “in-

solidària”.

La Llei d’acompanyament
dels pressupostos aprovada el
mes de juliol passat preveu la
desaparició progressiva de la
bonificació que tenen els usua-
ris de l’Ebre l’any 2013. Així,
aquest 2011 els coeficients
d’estalvi passen del 0,5 al 0,7,
per a indústria, i del 0,85 al
0,90, per a ús domèstic. Pel
2012, estava previst que pas-
sessen del 0,7 al 0,90, per a in-
dústria, i del 0,90 al 0,95, per a
les llars, fins que desapare-
gués la bonificació el 2013.

“Ja que ni ens faran

prompte un port comercial,

ni una estació intermodal de

mercaderies, ni una estació

del TGV, almenys necessitem

aquesta mesura per poder

ser competitius i atraure in-

dústries i mantindre-les al

territori tenint l’aigua més

barata”, ha assegurat Mora.
Segons ha afegit el president
de la Cambra, “continuarem

demanant discriminació po-

sitiva pel nostre territori i in-

sistint en l’eliminació total

del cànon per guanyar com-

petitivitat”. ❚❚

La Cambra arranca el compromís
de no retallar les bonificacions 

CÀNON DE L’AIGUA

Comunicat de la Cambra 

Davant la desaparició progressiva dels coefi-
cients reductors (0,5 en el cas d’ús industrial i
0,7 en el domèstic) que s’aplicaven sobre el
cànon de l’aigua a les Terres de l’Ebre (article
45 i 46 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres de la Generalitat
de Catalunya, DOGC n. 5.931 de 29 de juliol
de 2011), la Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tortosa fa constar pública-
ment i formalment la seva total disconformi-
tat i oposició per les següents consideracions:

1r És una mesura injusta, ja que, si es consi-
dera el cànon de l’aigua una manera a través
de la qual els seus usuaris contribueixen als
costos dels serveis del cicle de l’aigua, la pro-
ximitat de l’aigua del riu Ebre que facilita el
subministrament i evita quilòmetres de cano-
nades, juntament amb el fet que la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) finança bona
part de les actuacions de sanejament, justifi-
quen plenament l’existència de les reduccions
aplicables a les Terres de l’Ebre. Els costos
dels serveis del cicle de l’aigua a les Terres de
l’Ebre (Decret legislatiu 3/2003, de 4 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Text refós de la le-
gislació d’aigües a Catalunya) es trobaven i es
troben plenament coberts, amb escreix, amb
l’aplicació dels coeficients reductors vigents
fins a la publicació de la nova normativa. Equi-
parar el cànon de l’aigua d’aquest territori al
cànon d’altres indrets de Catalunya –on és ne-
cessària major inversió per garantir el servei de

l’aigua– va en contra de la natura jurídica i l’es-
perit d’aquest mateix cànon, que es justifica le-
galment per una suposada contribució als cos-
tos del servei. 

2n És una mesura insolidària. Des de la Cam-
bra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa hem dit i repetit constantment que la
solidaritat ben entesa no és unívoca, sinó que
sempre ha de tindre una doble direcció, d’ana-
da i de tornada. Malauradament, a les Terres
de l’Ebre sempre se’ls ha exigit una solidaritat
envers la resta del país en un sol sentit que no
ha tingut, o almenys no hem notat el seu re-
torn. Gràcies als recursos naturals que gaudim
en aquest territori, altres indrets de Catalunya
han pogut desenvolupar-se socioeconòmica-
ment i, a més a més, tenim instal·lades les
plantes i centrals nuclears de subministrament
d’energia que, per la seua perillositat i risc po-
tencial, no ha volgut la resta, sense que, a la
vegada, haguem tingut cap tipus de compen-
sació. La solidaritat, ben entesa, cap a les Te-
rres de l’Ebre exigeix tindre en compte les
seues singularitats i, en conseqüència, aplicar
una política de discriminació positiva que les
equipare a la resta de Catalunya. Una manifes-
tació d’aquesta política que demanem era l’a-
plicació d’una reducció al cànon de l’aigua a fi i
efecte d’atraure més inversió privada cap a les
Terres de l’Ebre per tal de reequilibrar el nostre
territori. Fer-ne desaparèixer la reducció l’any
2013 és una decisió insolidària cap a les Terres

de l’Ebre, perquè, malauradament, aquest any
encara no gaudirem de les mateixes condi-
cions de competitivitat que la resta de Catalun-
ya.

3r És una mesura que posa en risc el nostre
present i el nostre futur de desenvolupa-
ment socioeconòmic. El riu Ebre, a més de
ser el nostre eix vertebrador, constitueix un re-
curs natural amb unes potencialitats d’aprofi-
tament infinites. A més de poder ser contem-
plat de forma paisatgística, ofereix una sèrie de
possibilitats per al nostre creixement econò-
mic. Una d’aquestes possibilitats es materialit-
zava en l’avantatge per a les empreses i famí-
lies del cost de l’aigua. Donada la proximitat al
riu, un dels actius que des de la Cambra i altres
institucions presentàvem als potencials inver-
sors era el menor cost del subministrament del
servei de l’aigua: davant dels desavantatges
competitius amb altres indrets de Catalunya, si
s’instal·laven aquí, tenien garantida l’aigua i a
un cost inferior. L’equiparació del cànon de
l’aigua a tot Catalunya ens priva d’aquest actiu
l’any 2013 i, a la vegada, suposa, ja ara l’any
2011, per a les empreses ja instal·lades un
augment dels seus costos de producció. Això,
en les actuals circumstàncies de crisi per a tots
els sectors econòmics, pot suposar un factor
negatiu més a considerar pels òrgans d’admi-
nistració de les empreses a l’hora de prendre
decisions de present i de futur.

Tortosa, 30 d’agost del 2011

TORTOSA

Redacció

Les tretze cambres de
comerç de Catalunya i el go-
vern de la Generalitat signa-
ran, a finals d’enguany, un
nou conveni de col·laboració
perquè els ens camerals pu-
guen desenvolupar actua-
cions de caràcter públic que
l’executiu considere priorità-
ries d’acord amb el Pla de
govern 2011-2014, amb l’ob-
jectiu final de facilitar la reac-
tivació econòmica del país.
Aquesta modificació del
marc de col·laboració ve mo-
tivat, segons expliquen des
del Consell General de Cam-
bres, per l’eliminació de l’o-
bligatorietat del pagament de
les quotes camerals dels em-
presaris, que representava
aproximadament el 75% dels
ingressos d’aquestes institu-
cions. El nou marc de rela-
cions ha de garantir el com-
pliment de les funcions dels
ens camerals.

Durant els darrers me-
sos, el govern de la Generali-
tat, a través del departament
d’Empresa i Ocupació, ha
dut a terme un treball previ
d’anàlisi i diagnosi de l’activi-
tat desenvolupada per les
cambres de comerç durant
l’any passat. Aquest treball
ha permès identificar, homo-
geneïtzar i classificar les acti-
vitats dels ens camerals en
tot el seu àmbit d’actuació,
així com les funcions públi-
ques que desenvolupen, els
valors que poden aportar i
l’encaix en el Pla de govern
2011-2014. ❚❚

La Generalitat 
acorda subscriure 
un marc de relacions
amb les cambres

GOVERN

Recoder es
compromet a no
retallar l’estalvi 
d’un 30 % per a ús
industrial i del 10 %
per a ús domèstic
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Una activitat econòmica
“plana”. Així ha definit el cate-
dràtic de la URV i responsable
de l’informe de conjuntura a la
demarcació de Tarragona, Agustí
Segarra, el comportament que
ha tingut l’economia durant el
segon trimestre de l’any. Se-
gons ha detallat, una de les prin-
cipals dificultats que denoten
els indicadors és la capacitat de
crear ocupació del territori, d’u-
na manera més accentuada a
les Terres de l’Ebre, on els afi-
liats a la Seguretat Social han
caigut en un 4,10%, mentre que
al Camp de Tarragona la davalla-
da és de l’1%. Amb tot, en
aquest període hi ha hagut un in-
crement de l’1,20% pel que fa al
nombre d’ocupats, fet que ha
permès reduir testimonialment
la taxa d’atur, que és del
18,41%.

Aquest increment es tra-
dueix en unes 4.000 persones
més que han trobat faena, amb
relació al juny del 2010, i que ter-
ritorialment se situen al Camp
de Tarragona, sobretot a la co-
marca de l’Alt Camp. En aquest
sentit, l’informe de conjuntura,
encarregat per les cambres de
comerç de Tarragona, Reus, Valls
i Tortosa, detalla que a les Terres
de l’Ebre no hi ha cap sector
d’activitat que augmente l’ocu-

pació, mentre que al Camp de
Tarragona, la indústria i el sector
serveis repunten.

Per sectors, la taxa d’atur
més alta la té la construcció,
amb un 21,70%; seguida dels
serveis, amb un 9,81%; la in-
dústria, amb un 8,94%, i l’agri-
cultura, amb un 6,18%. A més,
segons ha constatat Segarra,
l’escenari és “preocupant”, ja
que molts d’aquests aturats són
jóvens que volen incorporar-se al
mercat laboral, i per la desapari-
ció o finalització de les presta-
cions que alguns estan cobrant.
Amb tot, Segarra atribueix
aquest nou alentiment de la sor-
tida de la crisi a efectes externs
més que interns. “Crec que

aquest estancament és degut

més a qüestions polítiques o

de l’entorn financer extern, ja

siga d’Europa o dels Estats

Units, que no pas a l’econo-

mia interna”, ha afegit.
La indústria és el sector que

ha conegut un dinamisme més
gran, sobretot gràcies a les ex-
portacions, no solament en el
sector químic sinó també en la
resta d’activitats. En aquest sen-
tit, Segarra ha apuntat que cal in-
tentar “diversificar les expor-

tacions”, ja que “el futur està

en el mercat exterior”, sense
oblidar el turisme. “El turisme

és una vàlvula de sortida molt

important que es notarà en

les dades d’ocupació del ter-

cer trimestre de l’any”, ha afe-
git el responsable de l’estudi.

Precisament sobre l’oportu-
nitat que representa el mercat
exterior, el secretari de la Cam-
bra de Comerç de Tortosa, Jau-
me Sabaté, ha explicat que les
grans constructores del territori
han optat per buscar la deman-
da externa davant la caiguda del
consum intern. “Estan buscant

mercat exterior que és l’únic

que pot mantindre l’activitat

econòmica”, ha assegurat. En-
tre alguns dels països on aques-
tes empreses del territori s’hi
estan implantant hi ha el Brasil i
Guinea, on la Cambra de Co-
merç hi ha fet missions comer-
cials darrerament.

En l’informe de conjuntura
econòmica encarregat a la URV
s’ha inclòs un monogràfic deta-
llat sobre el sector de la cons-
trucció i la seua evolució des del

2000 al 2010. Segons ha consta-
tat el responsable de l’estudi,
Joaquim Margalef, un dels prin-
cipals problemes és l’important
estoc d’habitatge que hi ha per
vendre. Un estoc que, segons
un estudi de Catalunya Caixa, és
més important a l’àrea d’Ampos-
ta (ciutat i comarca) amb un
10%, i a l’àrea de Tortosa (ciutat i
comarca) amb un 8%. “El pro-

blema continuarà fins al

2015”, ha apuntat. ❚❚

L’Ebre té més dificultat per crear 
ocupació que el Camp de Tarragona

ESTUDIS

L'activitat econòmica a la demarcació de Tarragona s'estanca durant el segon trimestre de l'any

Un moment de la presentació de l'informe de conjuntura econòmica de la demarcació a la Cambra de Comerç de Tortosa.
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Formació

SEMINARI

Estratègies comercials

en temps de crisi

Comercial i màrqueting

SEMINARI

iPhone i l'iPad

Dijous 10 de novembre

MISSIÓ

Missió directa a Andorra
‘Assaboreix les

Terres de l’Ebre’

Dilluns 28 i dimarts 29 de novembre

CURS

Gestió duanera i fiscal 

d’expedicions i exportacions

Comerç internacional

CURS

Què està

canviant

a l’hostaleria?

Sector turisme

Dijous 10 de novembre

CURS

Qui sóc? On estic?

Sector Comerç

Dijous 10 de novembre

Dilluns 14 de
novembre del

2011

programació d’activitats novembre

Durada: 4 hores

Divendres 25 de novembre del 2011

Horari: de 9.30 h a 13.30 h

Programa:

1. Conèixer l'iPhone 

Aplicacions natives i trucs d'usuari.
2. Introducció a l’App Store i gestió d’apps 

Recerca, valoració i descàrrega d'aplicacions.
3. Apps per a la gestió empresarial 

Quines aplicacions utilitzar i quines ens poden 
ser més útils.

4. Realitat augmentada i geolocalització.

Apps i possibilitats de la realitat augmentada 
i les aplicacions basades en la geolocalització.

L'iPhone 4 és el telèfon més po-
tent, versàtil i intuïtiu mai creat.
Amb noves prestacions, com la
multitasca, videotrucades, Face-
Time, correu electrònic i segu-
retat millorades.
A més, l'iPhone encaixa com
mai amb les empreses. L'iPho-
ne 4 incorpora de sèrie increï-
bles prestacions que el fan molt
útil per a les empreses. La mul-
titasca permet executar diver-
ses apps al mateix temps i can-
viar d'unes a les altres a l'ins-
tant. Utilitzar FaceTime per
mantindre videotrucades amb
companys de treball, i tindre
sempre les apps ben organitza-
des i a un toc de distància en
carpetes. El correu electrònic a
l'iPhone també és més potent
que mai: permet consultar tots

els comptes en una safata d'en-
trada unificada, ordenar els fils
de missatges per assumpte o
passar ràpidament d'un compte
a un altre. I gràcies a la pantalla
Retina, tot el que es fa amb un
iPhone es veu com mai.
L'iPad és el millor equip per a
col·laborar amb col·legues, ela-
borar i mostrar presentacions, i
accedir, crear i compartir infor-
mació empresarial. La seua
gran pantalla d'alta resolució
permet als usuaris veure el seu
treball com mai abans. L'iPad és
increïblement fi i lleuger, i l'ac-
cés és instantani només pre-
ment un botó, així que el treball
està pràcticament sempre a
mà.
La pantalla Multi-touch de l'iPad
és increïblement precisa i té una

gran capacitat de resposta, per
la qual cosa els usuaris poden
treballar usant simplement els
dits sense necessitat de forma-
ció o assistència. A més, amb
fins a deu hores d'autonomia,
l'iPad sempre està llest per a
treballar quan l'usuari ho neces-
sita.
iOS 5 incorpora més de 200 no-
ves prestacions. El sistema ope-
ratiu que ja estava a anys llum
de la resta ara fa un pas més.

Aquest curs va adreçat a usuaris
d'iPhone i iPad amb coneixe-
ments bàsics que vulguen apro-
fundir en l'ús d’aquests disposi-
tius i conèixer-ne totes les possi-
bilitats que ofereix tant per a
l'empresa com per a ús perso-
nal.

Informació: www.cambratortosa.com   a/e: tortosa@cambratortosa.com
Tel: 977 441 537C. Cervantes, 7     43500  Tortosa     Tel. 977 441 537     Fax 977 444 370
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Noves tecnologies

Aplicacions ‘en núvol’ pràctiques i debades

BREUS

Internet ha passat de ser una
xarxa d'ordinadors remots on ens
connectàvem temporalment per
consultar i descarregar arxius a ser
el lloc on resideixen les dades i apli-
cacions que utilitzem diàriament.
L'evolució dels sistemes i l'aug-
ment de capacitat de les xarxes ha
permès que puguem estar con-
nectats les 24 hores del dia. És el
naixement dels serveis cloud (‘nú-
vol') i de les aplicacions SaaS (soft-
ware as a service o 'software com
a servei'). 

Entre aquestes aplicacions n'hi
ha de gratuïtes que ens ofereixen
serveis que ens poden ser de gran
utilitat a la faena o a casa, ajudant-
nos a estalviar temps, a organitzar-
nos millor o a optimitzar alguns
dels processos que integren la
nostra activitat. A continuació us
en presentem algunes:

Google Calendar (agenda)

Google Calendar permet orga-
nitzar el temps i compartir esdeve-
niments i calendaris amb amics i
companys de faena. Aquesta apli-
cació permet accedir als calendaris
des de telèfons amb el calendari in-
tegrat o el navegador mòbil i envia
recordatoris d'esdeveniments per
correu electrònic o missatges de
text directament al mòbil.

Google Docs (ofimàtica)

Google Docs permet crear do-
cuments de text, fulls de càlcul,
presentacions, dibuixos, formularis

i compartir aquests arxius o altres
mitjançant Internet. Tot això des de
qualsevol equip o des de qualsevol
telèfon intel·ligent. És una eina
molt útil per al treball en equip, ja
que permet que diversos usuaris
puguen editar un mateix docu-
ment.

Google Reader (lector RSS)

Google Reader permet gaudir
de les notícies i blocs en una ma-
teixa ubicació. Amb Google Rea-
der, estar al dia dels llocs web pre-
ferits és tan fàcil com consultar el
correu. L'aplicació visita constant-
ment els llocs i blocs preferits a la
recerca de contingut nou i ho mos-
tra ordenadament en una única in-
terfície. Una eina imprescindible, si
volem estar al dia de les novetats
que publiquen els llocs web que
seguim sense necessitat de visitar-
los un a un.

Dropbox 

Dropbox és un servei gratuït
que ofereix 2 GB d'espai d'emma-
gatzematge i que permet dur tots
els arxius a qualsevol lloc. Això sig-
nifica que qualsevol arxiu que es
guarde a Dropbox es desarà auto-
màticament a tots els ordinadors,
telèfons i al lloc web de Dropbox.
L'aplicació també permet compar-
tir arxius i carpetes amb altres
usuaris i treballa per assegurar-se
que els arxius siguen els mateixos
en tot moment sense importar on
ens trobem. Això significa que es
pot començar a treballar amb un
equip a la faena o al campus i des-
prés acabar-ho amb l'equip de ca-
sa. No hi ha necessitat d'enviar res
per correu electrònic. 

Ningú dubta del canvi de para-
digma que ha suposat la xarxa in-
ternet a la nostra societat. No sa-
bem si és per a bé o per a mal, pe-
rò la realitat és que les coses han
canviat des que va arribar la xarxa
de xarxes. Probablement, com en
tota revolució, no sabem fins on
arribarem, però sí que sabem d'on
venim i l'empremta que hem dei-
xat en el passat, per predir mínima-
ment l'evolució que estem seguint
i veure cap a on avancem.

Durant els últims anys, la tec-
nologia mòbil ha evolucionat igual o
mes ràpid que internet. Ja no es
tracta tan sols de la interconnexió o
la immediatesa de les trucades (el
famós ara i aquí). El desenvolupa-
ment dels smartphones (telèfons
intel·ligents) ha permès la fusió de
dispositius com ara la càmera, el
reproductor MP3, el GPS o la tele-
visió amb el mòbil, obrint la porta a
gran quantitat de continguts als
quals fins a ara només podíem ac-
cedir des d'un ordinador.

Segons Wireless Intelligence,
les connexions mundials a la xarxa
via mòbil ja arriben als 5.000 mi-
lions. Això vol dir que existeixen
tres vegades més mòbils connec-
tats que ordinadors personals. En
molts països això suposa un 100%
de penetració de mercat, deixant
de costat les connexions a través
d'ordinadors. Aquestes dades són
aplicables a països en vies de des-
envolupament, on l'accés a un ordi-
nador és complicat, però aconse-
guir un mòbil, en canvi, resulta més
assequible i accessible per a gran
part de la població.

Extrapolant aquestes dades al
territori, i tenint en compte la quan-
titat de serveis, funcions i aplica-
cions que podem donar al mòbil,
sorgeixen una sèrie d'indicadors
que demostren com els mòbils
ens han canviat la vida. El 35% dels
usuaris utilitza el mòbil abans d'ai-
xecar-se del llit. El 40%, des del
bany, i el 83% dels jóvens dormen

a prop del seu telèfon mòbil. Es-
tem vivint un canvi de paradigma,
on la forma de consumir informació
i d’accedir-hi ha canviat, fins i tot la
forma d'actuar. El 50% dels ameri-
cans prefereix comunicar-se de for-
ma digital que cara a cara. La famo-
sa botiga en línia eBay va guanyar
el 2010 prop de 2.000 milions de
dòlars en vendes a través del mò-
bil. Cada segon es fa una compra a
través de les aplicacions mòbils
d’eBay. Fins i tot s’hi venen uns

quants Ferraris al mes arreu del
món.

No és necessari tindre conei-
xements d'economia o mercats
per adonar-se que les xifres són
aclaparants. Però, què ha fet que
aquests dispositius ens permeten
fer totes aquestes coses? Principal-

ment, les famoses apps. Són les
que ens permeten enviar missat-
ges (SMS) de forma gratuïta, con-
sultar el saldo del banc, la premsa
o utilitzar aplicacions de xarxes so-
cials, com ara Facebook o Twitter
per estar en contacte amb amics i
familiars; aplicacions que ens per-
meten organitzar-nos millor o sim-
plement, navegar per la xarxa. Les
apps permeten configurar el telè-
fon amb aquells programes o fun-
cionalitats que més ens interes-
sen, exactament igual que amb un
ordinador; podem instal·lar-hi pro-
grames per veure-hi vídeos, enviar
correus electrònics, jugar, crear un
document de text, una presentació
o consultar informació de receptes
amb vi i transports propers, però
tot des d'un dispositiu molt més
petit i amb una pantalla, també, for-
ça més petita. En els últims anys hi

ha hagut una explosió d’apps que
han enriquit l'ecosistema de les di-
ferents marques i models exis-
tents. Són ben sabudes les lluites
legals entre els dos grans del sec-
tor: Apple i Android. Les demandes
per patents entre els fabricants, les
lluites de poder i, per a l'usuari, els
diferents avantatges i inconve-
nients que existeixen entre uns sis-
temes operatius i els altres.

A l'hora d'escollir, Apple desta-
ca per la gran varietat i qualitat d'a-
plicacions que ofereix, amb més de
mig milió d’Apps a la seua AppSto-
re; Android, per la quantitat de fa-
bricants que ho ofereixen; Black-
berry, per la missatgeria instantà-
nia, i Windows es fa notar per la re-
cent adquisició de Nokia. Més enllà
de l'elecció personal, la lluita es dis-
puta entre els dos primers, Apple i
Android, perquè han calat més pro-
fund en el mercat.

Tots tenen pros i contres, de-
fensors i detractors. Però en el que
realment hem de fixar-nos és en el
que ens aporten aquests disposi-
tius, més enllà d'una marca o mo-
del, i en l'ús i funcionalitats que hi
donarem. Encara més, tenint en
compte el ràpid creixement dels
serveis accessibles des de qualse-
vol dispositiu (llegiu-hi ordinador de
sobretaula, tablets o telèfons mò-
bils).

A Michigan (http://m.mi.gov),
un pescador pot traure's una llicèn-
cia de pesca de 24 hores des del
mòbil, i ni tan sols ha de ser un
iPhone o Android. La web detecta
el tipus de mòbil i prepara la infor-
mació sobre la base de les necessi-
tats de l'usuari per demanar-li tot
seguit unes dades i expedir un nú-
mero de llicència que permet a
aquesta persona pescar sense pro-
blemes. I no és precisament un
sistema modern, simplement, una
administració que es preocupa de
donar suport a la ciutadania.

És precisament del que tracta
aquest debat, les persones. En el
centre d’aquesta revolució tecnolò-
gica hi ha l'usuari, la persona que
utilitzarà aquest dispositiu per ac-
cedir a una informació o a un ser-
vei. Al cap i a la fi és en l'usuari en
qui hem de centrar-nos. ❚❚

Lander Moruaga
lander@empatica.net

empatica.net

Dispositius mòbils i ‘apps’ 
APLICACIONS MÒBILS
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TERRES DE L’EBRE

Redacció

Quinze mil cent vint-i-nou.
Són els ebrencs que estaven
sense faena en acabar el setem-
bre. Una xifra que representa el
màxim històric del nombre d’atu-
rats al territori i que arriba des-
prés d’un setembre negre en
què van perdre la faena més de
700 persones. En termes per-
centuals, aquesta intensa pujada
s’ha situat en el 4,9%, més de
dos punts per sobre de la mitjana
registrada al conjunt del país (on
l’increment intermensual del
nombre d’aturats del setembre
respecte a l’agost es va situar en
el 2,8%). 

Malgrat que és cert que tradi-
cionalment la finalització de la
temporada estiuenca sol suposar
la pèrdua de llocs de treball en el
sector serveis i, per tant, l’incre-
ment de l’atur, els sindicats aler-
ten que aquest no ha sigut l’únic
factor que hi ha intervingut. En
aquest sentit, Josep Casadó, se-
cretari general de Comissions
Obreres (CCOO) a les Terres de
l’Ebre, ha assenyalat que “en-

guany no és cert que els con-

tractes en turisme siguen els

culpables d’aquest notable in-

crement de l’atur, perquè du-

rant els mesos d’estiu no hem

registrat una crescuda de llocs

de treball tan notable”. Casadó

L’ATUR DEL SETEMBRE PER MUNICIPIS (xifres absolutes) Font: dep.Treball

AGOST SETEMBRE AGOST SETEMBRE

Baix Ebre 6.736 7.049 Ribera d’Ebre 1.404 1.489

Aldover 57 65 Ascó 65 77
Alfara de Carles 33 33 Benissanet 53 67
l’Ametlla de Mar 391 462 Flix 176 179
Benifallet 37 45 Garcia 34 39
Xerta 106 121 Ginestar 63 60
Paüls 41 41 Miravet 31 42
el Perelló 146 166 Móra d’Ebre 453 473
Roquetes 732 759 Móra la Nova 233 240
Tivenys 53 52 la Palma d’Ebre 19 20
Tortosa 3.227 3.302 Rasquera 42 45
Deltebre 1.149 1.180 Riba-roja d’Ebre 65 63
Camarles 270 296 Tivissa 97 102
l’Aldea 316 319 la Torre de l’Espanyol 32 41
l’Ampolla 178 208 Vinebre 41 41

Montsià 5.732 6.051 Terra Alta 551 540

Alcanar 625 682 Arnes 10 8
Amposta 2.000 2.112 Batea 61 61
la Sénia 661 662 Bot 23 24
Freginals 23 20 Caseres 18 16
la Galera 55 60 Corbera d’Ebre 46 48
Godall 42 46 la Fatarella 66 62
Mas de Barberans 26 25 Gandesa 173 172
Masdenverge 68 72 Horta de Sant Joan 60 62
Sant Carles de la Ràpita 988 1.107 el Pinell de Brai 47 46
Santa Bàrbara 350 365 la Pobla de Massaluca 16 14
Ulldecona 591 606 Prat de Comte 7 5
Sant Jaume d’Enveja 303 294 Vilalba dels Arcs 24 22

MERCAT LABORAL

NOMBRE DE PARATS

Més de 700 
persones van perdre 
la faena durant 
el mes de setembre

TERRA ALTA

És l’única comarca 
que registra un lleu
retrocés del nombre
d’aturats, un 2%
menys

L’atur supera els 15.100 parats 
després d’una pujada de prop del 5 %

OFERTES DE TREBALL La inscripció a les ofertes es pot fer a través de la web de la Cambra: www.cambratortosa.com

RIBERA D’EBRE

És la comarca 
que ha viscut un
increment més
important, 
de més del 6%

afegeix que “no es tracta només

d’un tema de temporalitat, tant

de bo ho fos, sinó que l’econo-

mia s’està quedant més estan-

cada”. A més a més, i tenint en
compte que l’increment mensual
registrat a l’Ebre és de dos punts
més que el del conjunt del país,

Casadó sentencia que “plou so-

bre mullat”.

Per comarques, la Ribera d’E-
bre ha sigut la que ha viscut un in-
crement més important, de més
del 6%, i actualment hi ha més de
1.480 aturats. La segueix, quant al
percentantge d’increment, el

Montsià, amb un 5,6% més d’a-
tur i més de 6.051 parats. El Baix
Ebre, amb una pujada del 4,6% i
un total de 7.049 desocupats, és la
comarca ebrenca que acumula
més aturats. I finalment, la Terra
Alta s’ha situat en el cantó contrari
i el nombre d’aturats ha retrocedit

un 2%. Respecte a les dades d’a-
tur registrades fa un any, les d’en-
guany han suposat una pujada de
prop del 15%, un percentatge for-
ça més elevat que els registrats
en els últims anys. I també força
per sobre de la mitjana viscuda al
conjunt del país. ❚❚

COMERCIAL
Es busquen quatre comer-
cials, entre 25 i 55 anys, amb
experiència i/o estudis univer-
sitaris per crear una cartera
d'assegurances i productes fi-
nancers i mantindre-la. És im-
prescindible cotxe propi, resi-
dència a la zona i ganes de
créixer professionalment. For-
mació a càrrec de l’empresa.

Població

Tortosa, l’Ampolla, Móra,
Alcanar

MECÀNIC
SOLDADOR
Es necessita mecànic solda-
dor amb un mínim de tres
anys d'experiència per a man-
teniment mecànic de les mà-
quines i instal·lacions. Vehicle
propi.

Població

Tortosa

Data

31/8/01

AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A 
DEPARTAMENT COMERCIAL
Empresa situada al Baix Ebre necessita incorporar un/a auxiliar
administratiu/a al seu departament comercial per fer la gestió i el
suport de la seua cartera de clients d’Espanya i França. Les prin-
cipals tasques que hi haurà de desenvolupar seran: gestió de co-
mandes, reclamacions, resolució d'incidències, reforç als co-
mercials en ruta, atenció i assessorament al client i tasques ad-
ministratives diverses al departament. És imprescindible: forma-
ció mínima de CFGS i nivell alt francès (es valoraran altres idio-
mes), experiència en tasques administratives i utilització del pa-
quet Office. Preferiblement carnet B1 i vehicle per desplaçar-se. 

Comarca

Baix Ebre

ENGINYER
Important empresa de la zona
Baix Ebre necessita engi-
nyer/a amb anglès i francès
nivell alt. És imprescindible
que residisca a la zona del
Baix Ebre i disponibilitat per
viatjar.

Població

Tortosa

Data

22/9/2011
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GANDESA

ACN

Gandesa va tornar a ser el
cap de setmana del 29 d’octu-
bre al 2 de novembre l'aparador
del vins de la Denominació d'O-
rigen Terra Alta. La Festa del Vi, a
punt de complir un quart de se-
gle, va potenciar enguany la gas-
tronomia fent un pas més en l'a-
posta per la qualitat i l'excel·lèn-
cia i va incorporar les punxades,
mot amb què a la comarca es
coneixen les tapes o aperitius
que es prenen després de tre-
ballar. Segons l'alcalde de Gan-
desa, Carles Luz, la Mostra de
Vins tindrà “l'equilibri” que li
faltava i es va tornar a instal·lar a
la rambla de la Democràtica en
un envelat, enguany de 700 me-
tres quadrats, que facilita la mo-
bilitat del públic i ofereix més
aforament. 

Aquesta festa va nàixer fa
gairebé un quart de segle com
un homenatge als pagesos un

cop acabada la verema. La clot-
xa, un dels àpats tradicionals de
la pagesia de la Terra Alta a la tar-
dor i a l'hivern hi ha tingut, des
dels inicis de la Festa del Vi, el
seu espai particular, amb un di-
nar popular, que es  va celebrar
diumenge, on se serveix la mei-
tat d'un pa de pagès farcit a ba-
se de tomates i alls escalivats,
arengada a la brasa i oli d'oliva
verge extra, sempre acompa-
nyada amb vins blancs de la ter-
ra i en especial dels vins garnat-
xa blanca.

Enguany, però, la gastrono-
mia de la comarca va prendre
especial protagonisme perquè
acompanyava la Mostra de Vins
en forma de punxades. Quinze
restaurants de la Terra Alta i l'Es-
cola de Cuina de Tortosa Via
Magna van oferir diferents varie-
tats de  les tapes o aperitius que
es consumeixen als pobles de la
comarca, normalment, en aca-
bar la jornada laboral. L'alcalde

de Gandesa, Carles Luz, va con-
siderar que s'aconsegueix d'a-
questa manera “l'equilibri que

faltava a la Mostra de Vins”.
“El vi ha d'anar acompanyat

de gastronomia”, remarcava en
el marc de la fira. Amb tot, la fira
de Gandesa se celebra en el
marc de les Jornades Gastronò-
miques del Corder, del 21 d'oc-
tubre al 27 de novembre a la co-

marca.
En aquesta edició hi va ha-

ver vint-i-dos expositors viníco-
les vinculats a la DO de la Terra
Alta. I un dels canvis d‘enguany
a la Mostra ha sigut l’augment
de la superfície d’exposició fins
als 700 metres quadrats amb
una doble finalitat: ampliar-ne
l’aforament i millorar-ne la circu-
lació del públic. ❚❚

La Festa del Vi de Gandesa fa un salt
qualitatiu i aposta per la gastronomia

DO TERRA ALTA

Fins a 22 expositors vinícoles vinculats a la DO van participar en aquesta festa.

EMD BÍTEM

Redacció

Ceràmiques, joieria artesa-
na, embotits, formatges i, so-
bretot, clementines. L’artesania
i la gastronomia es van citar el
cap de setmana del 22 i 23
d’octubre a Bítem en la quarta
edició de la Fira de la Clementi-
na. Centenars de persones es
van acostar a aquesta EMD de
Tortosa per visitar els quaranta-
cinc estands de comerços, enti-
tats i administracions que en-
guany hi van participar. Una xifra
similar a la de l’any passat, mal-
grat la situació econòmica. L’al-
calde president de l’EMD de Bí-
tem, Josep Cugat, va defensar
l’organització d’aquesta fira en
un context com l’actual.

Dissabte a al tarda, el direc-
tor general de Desenvolupa-
ment Rura, Jordi Sala, va inau-
gurar la fira. Una de les novetats
d’aquesta edició va ser la cele-

bració, en diumenge, dels Tres
Tombs. Uns 200 carruatges van
recórrer els carrers de Bítem
presidits per la imatge de sant
Antoni. ❚❚

Fins a 45 estands promocionen
la clementina a Bítem

GASTRONOMIA

Durant tot un cap de setmana van visitar aquesta fira centenars de persones.

LA SÉNIA

Redacció

Tot i que la Sénia ha sigut
coneguda històricament per la
indústria del moble, l’artesania
de la fusta també és un valor
important en aquesta població.
La Sénia compta amb una
desena d’artesans actius,
agrupats en una associació. El
potencial que manté aquesta
tradició es va reflectir el cap de
setmana del 8 i 9 d’octubre en
la tercera edició de la Fira d’Ar-
tesania de la Fusta i el Moble.
Una mostra encara jove però
amb força projecció. Tot i que
l’afluència de públic va ser mit-
jana, des de l’organització han
mostrat la seua satisfacció es-
pecialment per la lectura positi-
va que n’han fet els expositors.
El pavelló poliesportiu va acollir
una trentena d’expositors, la
majoria de Catalunya, tot i que
també n’hi havia de procedèn-
cies més llunyanes, com ara
de Sòria. ❚❚

L’artesania de la
fusta, protagonista
a la Sénia

PROMOCIÓ

Un any més Alfara de Car-
les ha organitzat la Fira del Ro-
velló, enguany la quinta edició.
Els habitants d’aquest poble
van acollir el diumenge 23 d’oc-
tubre a les seues cases els visi-
tants que volien conèixer de
prop el món i la història dels ro-
vellons. Un aliment que ja s’ha
convertit en el producte estre-
lla de tots els plats d’aquesta
temporada.

Alguns dels actes progra-
mats per celebrar aquesta fes-
ta van ser un taller de fibres ve-
getals destinat a jóvens i grans
per poder aprendre aquest cu-
riós i tradicional ofici, ja que és
una de les activitats econòmi-
ques de la població. Durant la
jornada també hi va haver una
tamborada popular a càrrec de
la Codolada Drums, proce-

dents de Prat de Comte. Una
altra de les activitats destaca-
des d’aquesta fira és una ruta
guiada per conèixer el mític
bandoler Panxampla. Altres ac-
tes remarcables són els dife-
rents concursos organitzats es-
pecialment per dónar a conéi-
xer el rovelló, com ara el de fo-
tografia, patrocinat per l’asso-
ciació de defensa forestal del
municipi, i un altre de cistells
de rovellons amb diferents pre-
mis, com ara al més original o
al més gran. 

Els restaurants de la pobla-
ció també volen mostrar el seu
actractiu gastrònomic i per
aquest motiu organitzen del 22
d’octubre al 6 de novembre
unes jornades de diferents
plats típics on el producte prin-
cipal és el rovelló.  ❚❚

El rovelló, protagonista 
a Alfara de Carles

MICOLOGIA
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TORTOSA

Redacció

Les altes temperatures d’a-
quest mes d’octubre i l’escas-
setat de pluges han retardat
l’inici de la campanya del rove-
lló. Amb tot, els Reguers van
promocionar aquest preuat
producte gastronòmic el cap
de setmana del 29 i 30 d’octu-
bre en la quinta Fira del Rove-
lló. Per fer-ho possible, els or-
ganitzadors van comprar bo-
lets de França i Itàlia. 

Pel que fa la participació,
fins a 2.000 persones, segons
els càlculs de la representant

de l’alcalde als Reguers, Ester
Vidal, van passejar-se per
aquesta fira durant els dos
dies.

Davant la manca de rove-
llons, la fira també va haver de
prioritzar els altres productes
tradicionals de la mostra, com
ara els embotits, els format-
ges, la carn, l’oli, la ceràmica o
la bijuteria. Una de les nove-
tats que va destacar durant la
fira va ser la presència de balls
tradicionals. Un acte on van as-
sistir participants arribats de
cinc municipis del territori
ebrenc.

En el marc de la fira també
es van celebrar les Jornades
Gastronòmiques del Rovelló a
Tortosa i als Reguers en dife-
rents restaurants de la zona.
Receptes de tota la vida i al-
tres de més innovadores que
es van poder degustar fins di-
marts 1 de novembre. ❚❚

Els Reguers promociona
els rovellons l’any 
que no n’hi ha 

MICOLOGIA

Unes 2.000 persones van visitar els

Reguers per veure la fira.

TORTOSA

ACN

Balanços desiguals en la va-
loració de l'ocupació turística
d'aquest pont de Tots Sants a la
demarcació de Tarragona. Men-
tre la Costa Daurada ha assolit
xifres del 70%, satisfactòries
per al sector, al delta de l'Ebre
les cases rurals situen l'ocupa-
ció entre el 60% i el 70%, que
han qualificat com un dels "pit-

jors" ponts dels darrers anys.
Per contra, a les comarques
d'interior, com ara la Terra Alta,
les xifres s'enfilen fins al 90%.
Tal com ha explicat el president
de l'Associació d'Hostaleria de
la Terra Alta, Josep Montoya,
"el binomi esport i turisme

funciona molt bé". La majoria
de turistes que han escollit les
Terres de l'Ebre per passar
aquest pont són famílies catala-
nes o del País Valencià. ❚❚

L’Ebre assoleix el 70% 
d’ocupació per Tots Sants

TURISME

TORTOSA

Redacció

Vins, mel, tonyina roja, oli
d’oliva, marisc i peix, cítrics,
verdures ecològiques i conge-
lats. Aquests són els produc-
tes gastronòmics ebrencs que
del 27 al 29 de novembre pro-
tagonitzaran la jornada Assabo-
reix l’Ebre, una missió comer-
cial que té per objectiu acostar
la gastronomia ebrenca als ho-
tels i restaurants d’Andorra.
Fins a dotze empreses agroali-
mentàries del territori, amb
una producció molt diversa,
participaran en aquesta mis-
sió, organitzada per la Cambra
de Comerç i la Diputació de Ta-
rragona, en col·laboració de la
Cambra d’Andorra i la Unió Ho-
telera d’Andorra. És una missió
comercial perquè restaurants,
botigues gurmet i distribuïdors
andorrans puguen degustar
els principals productes gas-
tronòmics ebrencs. 

El gerent de la Cambra,
Francesc Minguell, explica que
aquesta és una bona oportuni-
tat perquè “per a molts em-

presaris serà la primera ex-

portació que han fet mai”. A
més, “és un país proper i

amb el mateix idioma”.
La Cambra organitza

aquesta jornada de degustació
després de detectar que
“moltes petites i mitjanes

empreses del sector s'han

interessat per obrir mercat

en aquest país, per la proxi-

mitat i l'idioma, que facilita

les relacions comercials”.
Minguell afegeix, a més, que
“la producció agrícola del

principat és limitada, i això

suposa una oportunitat per

a l’Ebre”. El gerent de la Cam-
bra de Comerç també destaca
que “Andorra té una renda

per càpita superior a l’euro-

pea”.

◗ Degustacions
La jornada, que comptarà

amb una presentació oficial el
dia 28, tindrà lloc a l’Hotel Roc

Blanc d’Andorra. Durant els
dies que dure les empreses fa-
ran tastos i degustacions als
restauradors del país veí. ❚❚

‘Assaboreix l’Ebre’ porta la gastronomia
ebrenca a hotels i restaurants d’Andorra

MISSIÓ COMERCIAL

Dotze empreses agroalimentàries participaran en una missió a finals de novembre

L’oli, els cítrics o el marisc són alguns dels productes que s’hi promocionaran.

A la Terra Alta l’ocupació ha arribat

al 90%.

TORTOSA

ACN

El nombre de cotxes ma-
triculats a Catalunya a l'octu-
bre va sumar 10.142 vehicles,
cosa que suposa una caiguda
del 7,4% amb relació a l'octu-
bre del 2010, segons l'Asso-
ciació Espanyola de Fabri-
cants d'Automòbils i Ca-
mions (Anfac). En l'acumulat
dels deu mesos de l'any
s'han venut 98.797 cotxes,
un 21% menys que el mateix
període de l'any passat. En el
conjunt de l'Estat espanyol, a
l'octubre es van matricular
57.278 vehicles, un 6,7%
menys que l'octubre del 2010
i és el pitjor mes d'octubre
que s'ha registrat fins ara en
la història de les matricula-
cions de turismes. 

En l'acumulat de l'any, les
vendes han caigut un 19,7%,
amb 681.205 unitats venu-
des. Aquesta xifra no es veia
des del 1993. ❚❚

Les matriculacions
de cotxes cauen
fins a un 7% 
a l'octubre

INDÚSTRIA
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Opinió

E
n algun dels articles d’a-
quest any, hem estat fent
esment d’elements com

la desconfiança i la volatilitat,
ja que ambdós s’estan impo-
sant amb una força extrema
als mercats de renda fixa i ren-
da variable. L’explicació gene-
ral a l’aparició d’aquests ele-
ments són, principalment, els
mals resultats de variables ma-
croeconòmiques, com ara el
producte interior brut (PIB),
l’atur o les pobres taxes de con-
sum. Però també s’hi ha d’afe-
gir un generador de descon-
fiança addicional que, en con-
seqüència, també és generador
de forta volatilitat als mercats.
Aquest no és altre que la im-
provisació que les diferents au-
toritats europees, l’anomenada
Troika (la Comissió Europea,
els representants del Banc Cen-
tral Europeu i el Fons Monetari
Internacional), estan demos-
trant últimament en la gestió
de la crisi del deute europeu. El
règim de sobreendeutament de
la zona euro s’està incremen-
tant per l’absència d’una solu-
ció per tal d’aturar la crisi i per
les contínues mesures la majo-
ria de les quals semblen impro-
visades. Els governs s’enfron-
ten a una gran diferència en
les situacions econòmiques
dels seus països membres i, al-
hora, a una gran diversitat
també de restriccions econòmi-
ques, polítiques i de mercat.
Com veureu, insisteixo en la

paraula improvisació per inten-
tar entendre què és el que està
passant. Si mirem al dicciona-
ri, improvisar significa realitzar

quelcom sense haver-ho
preparat prèviament i, a
més, tenir les habilitats es-
cèniques necessàries per
argumentar-ho davant de

tercers. I és a la improvisació a
la qual els mercats no tenen
gens de simpatia. No donar ar-

guments sòlids, ràpids i clars
per estabilitzar els països i els
mercats porta a moviments
bruscos dels índexs borsaris i a
fortes especulacions en els
mercats de deute. Una manca
de tendència i una sensació de
descontrol i manipulació en

els mercats financers allunyen
als inversors finals, que són
només carn dels especuladors.
Aquesta situació porta a am-
plificar la sensació de feblesa
de les economies que, tot i el
dur i complicat moment del ci-
cle econòmic, aquest es veu
agreujat per una sèrie de fac-
tors més enllà dels macroeco-
nòmics que no ajuden precisa-
ment a la recuperació dels paï-
sos.
Improvisar pot ser bo o, fins i
tot, pot resultar graciós en si-
tuacions econòmiques que al-
guns dels humoristes del nos-
tre país escenifiquen als mit-
jans de comunicació. No os-
btant això, improvisar en els
àmbits polític o financer pot
portar, com estem sent testi-
monis actualment, a greus i
costoses conseqüències. Afor-
tunadament, la decisió d’Euro-
pa del dia 26 d’octubre d’am-
pliar el fons de rescat i perme-
tre una quitança a Grècia del
50%, ha donat aire als mer-
cats, especialment els de ren-
da variable, que hi han respòs
amb fortes pujades i amb
grans volums de diner en-
trant-hi. Esperem que aquest
sigui el canvi de signe que tant
s’esperava i que, acompanyat
de fortes reformes estructurals
que encara s’han d’implantar
en algunes de les economies
del vell continent, ens perme-
tin sortir de la situació d’atura-
da total que estem vivint.

Improvisació i mercats
RAFAEL CASELLAS APARICIO, GESTOR BANCA PRIVADA CAIXA PENEDÈS
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Institucions

El president de la Diputació de Tar-
ragona, Josep Poblet, ha mantingut
diverses reunions amb els alcaldes i
alcaldesses de les quatre comarques
ebrenques amb l’objectiu d’exposar-
los el pla estratègic d’aquesta institu-
ció per als pròxims quatre anys. En
quatre dies diferents, Poblet es va reu-
nir amb els 52 alcaldes del territori,
acompanyats del delegat del govern,
Xavier Pallarès, i el vicepresident de
representació territorial de la Diputa-
ció a les Terres de l’Ebre, Pere Panise-
llo. Durant les trobades, el president
de la Diputació va exposar als assis-
tents els punts bàsics del Pla estratè-
gic de la Diputació per a aquest man-

dat (Municipi i territori sostenibles;
Persones, formació i cultura; Conei-
xement i model socioeconòmic, i
Gestió interna excel·lent). També es
va referir a la reorganització d'orga-
nismes i àrees de la institució supra-
municipal i a la disminució de la des-
pesa interna per tal de satisfer millor
les necessitats del territori en l’actual
context de crisi i “no deixar de com-
plir amb el nostres objectius”, recal-
cava. En el mateix sentit, el president
de la institució supramunicipal dema-
nava “l'esforç de tothom per tirar en-
davant en aquests temps difícils”. Po-
blet també va anunciar als presents
l’increment de la dotació del Pla d’ac-

ció municipal (PAM) per al present
període corporatiu. En aquest sentit,
va indicar que el PAM serà de 50 M€
com a mínim, una xifra que ha anat
augmentant progressivament en els
darrers quadriennis: 15,4 M€ (1996-
1999), 18 M€ (2000-2003), 35 M€
(2004-2007), 45 M€ (2008-2011). I va
fer esment als diferents projectes des-
tacats per a aquesta legislatura, com
ara el Pla zonal de carreteres, que ha
de definir l'evolució de la xarxa viària
local en el futur colze a colze amb el
territori; la següent fase d'implantació
de l'administració electrònica, per fa-
cilitar els tràmits amb els ajunta-
ments, o els ajuts a través del Progra-

ma extraordinari d'inversions i man-
teniment. Poblet destacava el diàleg i
la complicitat entre Diputació, ajun-
taments i consells comarcals per tal
d'assolir un bon treball conjunt en be-
nefici del territori. L'objectiu no és al-
tre, hi afegia, que “disposar d'un bon
govern” que faça “progressar els mu-
nicipis i les persones”, objectiu avalat
per la majoria del govern de la Dipu-
tació. La visita a tots els alcaldes i
presidents dels consells comarcals i
de la resta del territori ha de facilitar
aquesta tasca conjunta, al mateix
temps que permet conèixer sobre el
terreny les necessitats i particulari-
tats de cada territori. 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

El president de la Diputació exposa 
el Pla estratègic als alcaldes ebrencs
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La llotja

Olis (euro/tona)

Oli verge extra DOP envasat 3,05

Extra fins a 0,80 1923,24

Fi fins a 1,50 1742,94

Olis de més d’1,50 llampants  622,73

Refinat d’oliva  1742,94

Refinat de gira-sol  980

Oli de sansa 100 781,32

Oli sansa refinat  1141,92

Cereals (euro/tona)

Avena  223,58

Panís import.  S/C

Ordi (2 carr.) mín. 64% 216,37

Panís nacional  218,77

Alfals 222,38

Blat nacional  210,35

Sorgo  211,56

Segós (euro/tona)

Tercera 1a  198,34

Segó fulla 234,40

Ametles (euro/kg)

Comú 2,70

Marcona 3,40

Llargueta 2,80

Mollar 2,70

Cascalls/pelones (sg. rendiment)  2,70

Lleguminoses (euro/kg)

Garrofes al productor  0,19

Tortós de farina (euro/tonelada)

De soja revenda 44 % Prot. 314,94

Olives (euro/kg)

Recollit dalt de l’arbre S/C

Recollit del terra S/C

Arrossos (euro/kg)

Blanc badia extra 0,61

Blanc badia extra 0,30

Combustibles (euro/kg)

Closca d’ametla  0,060

Sansa rectifica 0,075

Ous blancs/rossos (euro/dotzena)

xl - Supergrans (73 g i més)1,79

l - Grans (63 a 73 g) 1,23

m - Mitjans (53 a 63 g) 1,13

s - Petits (menys de 53 g) 0,97

Pollastre (euro/kg)

Groc  1,21

Blanc 1,19

Gallina lleuguera fins a 1.800  0,01

Gallina semipesada fins a 1.800 a 2.200

g  0,40/0,50

Gallina pesada  0,80

Gall  0,18

Conill (euro/kg sobre granja)

Jove  2,25

Adult  0,18

Boví (euro/kg sobre escorxador)

Vedella

Extra (+12 mesos/-12 mesos) 4,45/4,34

Primera (+12 mesos/-12 mesos)

4,02/3,94

Segona (+12 mesos/-12 mesos)

3,68/3,58

Vaques

Especial   2,40

Primera 1,92

Segona 1,56

Industrial 1,20

Vedell 

200 a 240 kg extra (+12 mesos) 4,36

200 a 240 kg prim. (+12 mesos) 4,07

200 a 240 kg seg. (+12 mesos)  3,89

241 a 280 kg extra (+12 mesos)  4,17

241 a 280 kg prim. (+12 mesos) 3,94

241 a 280 kg seg. (+12 mesos)  3,79

Oví (euro/kg viu)

Corders 

Lletal viu de 20/22 kg  4,00

Lletal viu de 23/25 kg  3,77

3,74

Ovelles

Ovella extra  0,30

Ovella primera 0,12

Porcí (euro/kg)

Grassos i passats de pes 1,170

País 1,190

Selectes  1,210

Porcell (selecte)  31,50

Porcell (recollida)  23,50,00

(El preu del porcell és sobre la base de 15

kg)

Amb el suport de

mercat de dilluns 31 d’octubre del 2011

ELS PREUS
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“Mon iaio deia que per les nostres
venes corre sang de tonyina”
TORTOSA

Redacció

PREGUNTA: Com i quan naix Bal-
fegó? Quina ha sigut l'evolució
d’aquesta empresa?
RESPOSTA: El nostre grup empre-
sarial naix del desig de comercia-
litzar directament el producte de
la pesca de les nostres embarca-
cions, dedicades exclusivament a
pescar tonyina roja. Mon cosí Pe-
re Vicent i jo, amb les nostres pa-
relles, la Salomé i la Montse, ara
fa uns deu anys, vam començar
junts a posar fil a l'agulla en
aquest projecte que feia molt de
temps que ens anava pel cap, fins
i tot ja als nostres pares. Hem fet
una evolució pausada i sempre
consolidant els passos donats.
Les noves embarcacions van en-
trar en funcionament l'any 2000.
L'any següent ja fèiem els pri-
mers experiments amb les prime-
res vendes a escala nacional i
també a França, amb una nau de
lloguer a Dosrius. El 2004
instal·làvem les piscines per intro-
duir les tonyines vives a 2,5 mi-
lles del port, on en posàvem una
petita quantitat per fer proves, i va
ser quan vam començar a expor-
tar al Japó. El 2005 construïem a
l'Ametlla de Mar la nau frigorífica i
de manipulació de 5.000 m2. Ja
teníem a les mans tot el necessa-
ri per donar cabuda a la produc-
ció. Amb tot això hem passat de
26 llocs de treball (les tripulacions
de les barques) a 108 llocs direc-
tes i més de 100 d’indirectes.
P: Per què la tonyina?
R: Som hereus d'una llarga tradi-
ció pesquera, la tonyina sempre
ha estat present a la nostra famí-

lia. El nostre rebesavi pescava
tonyines amb un art que es diu to-
naire (un ormeig avui ja despare-
gut), també el besavi i l’avi. Els
nostres pares a mitjan anys 70 ja
van començar amb l'encercla-
ment de la tonyina i, després d'un
llarg aprenentatge, hem sigut pio-
ners aquí d'aquesta pesquera tal
com es coneix avui dia. Mon iaio
sempre deia que per les nostres
venes corre sang de 
tonyina, potser tenia raó. 
P: Ara, aquesta activitat està en
perill per les limitacions europees.
Entén aquesta situació?
R: No són només europees, són
de caire internacional. El que ha
passat és que hem entrat en un
Pla de recuperació de la tonyina
roja; ja fa cinc anys que hi som. La
tonyina és un peix altament mi-
gratori i la seua pesca està regula-
da per l'ICCAT, que és una orga-
nització regional de pesca de la
qual formen part tots els països
que en pesquen, i la Unió Euro-
pea, evidentment també. Jo no
penso que estiga en perill aques-
ta pesqueria, ben al contrari, grà-
cies a la sèrie de mesures que
s'han posat en marxa a l'entrada
del pla de recuperació, algunes
proposades per nosaltres, actual-
ment, l'estoc de tonyina roja està
pujant de manera exponencial.
Abans teníem un mes de veda a
l'any, ara en tenim onze; la talla
mínima ha passat de 6,4 kg a 30
kg, s'ha reduït a més d’1/3 la flota
que pesca al Mediterrani a l'en-
cerclament, s'han dividit quasi per
tres les possibilitats de pesca
anuals, portem observadors inter-
nacionals a bord per validar les
operacions de pesca que fem i

moltes altres mesures de control.
Avui no hi ha al món una pesque-
ria tan controlada i regulada. De
fet, l'objectiu d'aquest pla de
quinze anys de durada és que
l'any 2022 puguem pescar quatre
vegades més que ara. Ara es po-
den pescar 12.900 tones anuals a
tot l'Atlàntic est, amb el Mediter-
rani inclòs. Francament, crec que
aquesta pesqueria té un futur
molt brillant. 
P: Se n'ha abusat, de la pesca de
la tonyina?
R: Sí, ha sofert una forta sobre-
pesca per la falta de controls d'al-
guns dels països i la manca d'es-
crúpols d'alguns operadors impli-
cats en aquesta pesqueria, sobre-
tot a la part central i oriental de la
ribera mediterrània. Aquí ja fa vint
anys que es van limitar a sis les
barques autoritzades, mentres-
tant a la resta del Mediterrani la
flota anava creixent fins arribar a
uns sis països i més de 300 bar-
ques. Jo no pensava que aquesta
situació ens afectés a nosaltres

d'aquesta manera, però al final
hem pagat justos per pecadors.
Malgrat tot, estem prou contents
del reajustament que se n'ha fet.
P: Què se sent quan hi ha xefs de
renom que exclouen la tonyina de
les seues cartes?
R: Impotència, de veure que n’es-
tan mal informats. Però no en són
tants, afortunadament. De fet, te-
nim molts de xefs amb estrelles
Michelin com a clients, i tota la
nostra tonyina és distribuïda per
restaurants d’arreu món. 
P: Què els diria?
R: Que ells s’ho perden! Girar l'es-
quena al consum de tonyina no
és la millor manera de contribuir a
la seua sostenibilitat. Ara se’n po-
den pescar 12.900 tones i consu-
mir-se de manera totalment legal.
Que demanen el document de
captura a qui li compren, impres-
cindible actualment per comercia-
litzar la tonyina. A Balfegó hem
implantat la certificació de traçabi-
litat, que demostra la legalitat, sa-
lubritat i qualitat de la tonyina dis-

MANEL BALFEGÓ, PRESIDENT DEL GRUP BALFEGÓ

Al despatx de...
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Repsol ja ha invertit 27,5 milions d’euros
enguany a Tarragona per evitar fuites

Cemex usa un 45 % 
de fuel no tradicional 

Repsol s'ha gastat un 20 % dels 130 milions que va garantir
per millorar les seues instal·lacions i evitar-ne més fuites. Des-
prés d'aquest compromís rubricat el gener passat, la companyia
hi ha anat fent millores durant aquests deu mesos per valor total
de 27,5 milions d'euros.

Cemex d’Alcanar tancarà
aquest 2011 havent aconseguit
que el 45% de l'energia que
genera aquesta planta provin-
ga de la biomassa i d’altres
combustibles no tradicionals.

tribuïda. També que estiguen tran-
quils, que de tonyines, la mar
n'està plena, que ja hi ha l’ICCAT
per vetlar per la salut de l'estoc
de la tonyina. I ho estem fent
molt bé. 
P: És una de les empreses més
internacionals de l'Ebre. Què es
necessita per anar a vendre a l'es-
tranger?
R: Sobretot, tindre un producte de
gran qualitat i saber explicar la his-
tòria que hi ha al darrere. El món
ens està esperant, de ben segur
que la internacionalització de les
empreses és un camí obligat. La
nostra tonyina amb la marca Bal-
fegó ja fa temps que està present
als millors restaurants del Japó,
els Estats Units i també aquí a
Europa. Actualment estem co-
mençant a expandir les vendes a
la Xina, Singapur, els Emirats
Àrabs, Rússia i el Brasil. 
P: Un dels seus mercats és el ja-
ponès. Com són les relacions co-
mercials amb aquest país? Qui-
nes diferències culturals en des-
taquen a l'hora de fer-hi negocis?
R: Als japonesos els agrada molt
la nostra tonyina, i això és el que
valoren més. A l'hora de fer nego-
cis els japonesos són força serio-
sos, i els agrada tindre relacions a
llarg termini. Tot això fa que siga
molt fàcil tindre’ls com a partners.
Sempre són respectuosos i fidels
a l'empresa a què pertanyen. 
P: Quan va a menjar fora, si hi ha
tonyina a la carta del restaurant,
en menja?
R: Sí, força sovint. Si el xef em co-
neix, se n'estranya.
P: Quina és la millor manera de
menjar la tonyina roja que vostès
pesquen i comercialitzen?
R: Es pot cuinar de moltíssimes
maneres. Cada cuiner té les
seues preferències i també de-
pèn de quina part de la tonyina
estem cuinant. A mi personal-
ment m'agrada amb tàrtar, crua o
molt poc feta. A casa, quan cuino
jo, faig la ventresca a la brasa i
sempre triomfo. ❚❚
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