
Tortosa   Redacció

Prop de dos-centes empresàries i
empresaris de les Terres de l’Ebre
van assistir dijous passat, 1 de des-
embre, a la nit a la setena edició
dels PREMIS CAMBRA, un acte
presidit per Francesc Sutrias, secre-
tari de Territori, Urbanisme i Agenda
Urbana de la Generalitat de Cata-
lunya, juntament amb l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé, i del

president de la Cambra de Comerç
de Tortosa, Francesc Faiges. 

Les empreses guardonades en
cadascuna de les categories van
ser les següents: Emprenedoria:
Calafat SA. Sostenibilitat: Florette
Iberica SL. Millor estratègia:Bode-
gas y Destilerias Lehmann SA.
Transformació digital: Pentamatik
SC. Internacionalització: Coyca-
ma. Responsabilitat social em-
presarial: Remsa Memorial SA.

Innovació: Nomen Foods SL.
El jurat dels Premis Cambra 2022

també va fer cinc reconeixements,
atorgats a empreses que han col·la-
borat amb el projecte de la Cambra:
Productes Locals de Qualitat. Les
empreses guardonades en cadas-
cuna de les categories han estat:
Cooperativa Agrícola de Godall, Al-
geuró Montesó SL, Vins i Olis Su-
ñer, Xocolates Creo i Musclarium
SL.

L’acte, que va tenir  lloc al Racó
de Mig Camí de Tortosa, fou con-
duït per la periodista Clara Tena i el
comunicador Quique Pedret, i va
comptar amb uns gags teatrals a
càrrec de Teatrant by hiberus Torto-
sa. En esta ocasió, els premis
Cambra també han tingut una ves-
sant benèfica, amb una aportació
del sopar que ha anat a benefici
del Banc d’Aliments de l’Arxiconfra-
ria de la Cinta, per un total de

2.750 euros.
La trobada va finalitzar amb un

sopar Networking, on es va poder
degustar alguns dels productes
d’empreses que participen del pro-
jecte de la Cambra ‘Productes Lo-
cals de Qualitat’.

Durant la gala, va rebre  la meda-
lla al Mèrit d’Or de la Cambra Oficial
de Comerç Indústria i Navegació de
Tortosa, José Maria Chavarria Ho-
medes, expresident de l’entitat.

Els Premis Cambra guardonen les
empreses més destacades del 2022 

DESEMBRE 2022 www.cambratortosa.com

Foto de família amb tots els guardonats als Premis Cambra 2022, unes distincions que es donen cada dos anys i que s’havien aturat per culpa de la pandèmia de la covid. FOTO photogrAFer.pro
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El president de la Cambra de Comerç de Tortosa va fer un discurs reivindicatiu i optimista a la vegada

TORTOSA - Redacció

Francesc Faiges, president de
la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa,  no podia
amagar la gran satisfacció per
haver pogut recuperar una troba-
da com la dels Premis Cambra
2022. Durant la seua intervenció
va dir que  era un gran dia de ce-
lebració, “perquè després de
superar la pandèmia de la co-
vid 19, que va impedir celebrar
les dos últimes edicions dels
premis, ara ja ens podem tor-
nar a reunir i compartir esta
nova edició amb normalitat,
una edició que per primer cop
s’organitza a la ciutat de Torto-
sa, per la qual cosa que vull
expressar el meu sincer agraï-
ment a l’Ajuntament i molt es-
pecialment a la seua alcaldes-
sa, Meritxell Roigé”.

Faiges va fer un repàs dels
premis que s’anaven a donar als
diferents àmbits, així com a
aquells que rebrien un reconei-
xement per haver apostat clara-
ment per elaborar Productes Lo-
cals de Qualitat (PLQ) perquè
“no hi ha territori sense pro-
ductors i no hi ha productors
sense territori”. Tenir a les
Terres de l’Ebre la distinció de
Reserva de la  Biosfera és, per al
president de la Cambra, una gran
oportunitat: "Com que som un
territori singular, únic a Cata-
lunya, on cal mantenir un equi-
libri entre la conservació de
l’ecosistema i el desenvolupa-
ment socioeconòmic, a través
de l’ús racional dels recursos
naturals, hem de ser exemple
d’equilibri i encaix entre natu-
ra, sostenibilitat i economia”.

Durant la seua intervenció va
insistir que calia tenir una nova
mirada, “en què es tinguen en
compte les nostres prioritats
en les noves inversions a im-
plementar, i hem de parlar
d’infraestructures, més neces-
sàries que mai”. En este sentit,
va reivindicar “el centre logístic
intermodal de mercaderies
Logis Ebre, el tercer carril a
l’AP7, el desdoblament de l’eix
de l’Ebre, el futur tram de l’A7
del sud al nord de les Terres de
l’Ebre i la revitalització del Port
d’Alcanar”.

En relació amb el nous projec-
tes en models energètics, va re-
ferir-se a la producció d’hidrogen

verd, les comunitats energèti-
ques als nostres polígons o la ini-
ciativa Raimat-Gironés, el magat-
zem d’energia més gran del
món. Segons Faiges, s’havia d’a-
conseguir ser “un dels princi-
pals NODES del corredor del
Mediterrani, sense oblidar-nos
mai  de la connexió en les nos-
tres comarques de l’interior,
que ens unixen en les comuni-
tats autònomes veïnes i que
tant necessiten l’impuls d’una
nova industrialització, aprofi-
tant els esperats fons de tran-
sició nuclear com a eina de
transformació i creació de
nous llocs de treball”.

El president de la Cambra de

Tortosa està convençut que
s’estan vivint canvis transcen-
dentals, “canvis que ens obli-
guen a implementar la digita-
lització i la sostenibilitat en un
món en transformació, on cal
afrontar les conseqüències de
l’emergència climàtica, que
afecta considerablement el
sector primari, els nostres pe-
tits productors i, malaurada-
ment, el nostre estimat delta
de l’Ebre”. En este sentit, va re-
cordar que les Cambres de
Comerç Catalanes havien partici-
pat activament en el nou Pacte
Nacional per la Indústria de Cata-
lunya, “fent-hi les esmenes
oportunes mitjançant la co-

missió d’indústria, economia
circular i competitivitat presi-
dida pel bon amic Ramon Tala-
màs, de la Cambra de Comerç
de Terrassa, i en què la nostra
cambra ostenta la vicepresi-
dència. Necessitem que hi ha-
ja una col·laboració més pro-
activa amb el Govern del nos-
tre país”. Faiges creu que Cata-
lunya ha de recuperar el pes in-
dustrial perdut en les anteriors
dècades per decisions  políti-
ques, “sobretot en els sectors
més estratègics, com és el de
l’energia, ja que no volem de-
pendre d’altres territoris ni
d’altres països. Ens hem de
reivindicar com a productors i

industrials, i hem de fomentar
el producte de qualitat; no po-
dem dependre solament de les
fàbriques d’Àsia, que estan en-
vaint el mercat amb productes
low cost i  mà d’obra barata”.
El resultat d’això, segons Fran-
cesc Faiges, és un dèficit en sec-
tors estratègics que, malaurada-
ment, s’ha pogut comprovar du-
rant la pandèmia, “no teníem
mascaretes, ni les matèries pri-
meres necessàries per a la pro-
ducció; falten microxips a la in-
dústria d’automoció, i etc. I es-
tà clar que no podem dependre
de si un vaixell s’encalla al Ca-
nal de Suez i provoca un caos
logístic mundial, o que qualse-
vol dels nostres proveïdors de-
cidisca no complir amb els
compromisos adquirits per la
raó que siga, com malaurada-
ment ha succeït enguany amb
la Guerra a Ucraïna”.

Davant dels empresaris
ebrencs va voler llançar un mis-
satge d’optimisme: “Hem d’es-
tar motivats per a aprofitar si-
nergies i atraure més empre-
ses tractores al nostre territori.
Això és possible, i així ho de-
mostren les últimes implanta-
cions empresarials; sense di-
xar, per suposat, d’acompan-
yar les empreses autòctones,
que ja estan treballant i creant
riquesa de fa molt temps, de-
mostrant la seua implicació,
tradició i prestigi encomia-
bles”. Va reivindicar finalment
poder encarar el futur amb la ca-
pacitat de resoldre àgilment  el
projecte territorial que s’ha posat
en marxa: “Tenim molt talent,
hem de ser capaços de retenir-
lo i canalitzar-lo, i això només
serà possible amb projectes
transformadors i que creen
nous llocs de treball a tots els
sectors”.

I és amb esta nova mirada
que, segons Faiges, pot trobar-
se la fórmula per a contribuir al
progrés de la nostra societat:
“Aprofitem les noves oportuni-
tats, continuem creant-les tots
junts, abordem els reptes de
futur amb coratge, seny i entu-
siasme, defugint una mentali-
tat victimista que només ens
pot aturar i sempre ens dixarà
en una indesitjable mediocri-
tat. Si ens ho creiem tenim un
futur brillant”.

FOTO: photogrAFer.pro

Francesc Faiges: “No hi ha territori sense
productors i no hi ha productors sense territori”

“Hem de ser exemple
d’equilibri i encaix entre
natura, sostenibilitat i
economia”

“Cal reivindicar
infraestructures, que
ara mateix són més
necessàries que mai”

“Tenim molt talent,
hem de ser capaços
de retenir-lo i
canalitzar-lo”
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Fa més de 50 anys que Grup Ca-
lafat va emprendre negocis a les Te-
rres de l’Ebre: a Calafat - l’Ametlla
de Mar.

Calafat SA, Promocions Calafat
SA i Marina Sant Jordi SL, empre-
ses que componen el Grup Calafat,
són empreses familiars multidisci-
plinàries dedicades a l’oci, el turis-
me i els esports, entre altres.

Entre els objectius aconseguits
en els últims anys podem parlar de
la seua consolidació com una em-
presa rendible i amb un considera-

ble augment en facturació i benefi-
cis, i en destaca l’aportació de Grup
Calafat que fan al territori oferint
llocs de treball dignes i de durabili-
tat, juntament amb el continu flux
de clients que durant tot l’any visi-
ten i consumeixen els productes
ebrencs. Han obert noves línies de
negoci i, enfocant esforços a des-
estacionalitzar les activitats del
grup, acció essencial per a qualse-
vol empresa turística situada en
una localització amb un turisme
estacional.  

Calafat SA de l’Ametlla
de Mar guanya el premi a
l’Emprenedoria

Fa més de 30 anys, dos em-
presaris i amics navarresos, units
per un somni i convençuts que
una alimentació saludable, millo-
ra la qualitat de vida de les perso-
nes, es van embarcar en un pro-
jecte per fer més accessibles els
vegetals frescos, presentant-los
en formats pràctics que fessin
més fàcil la vida de les persones.
Avui és un somni, que tot l’equip
de Florette continuen perseguint,
innovant i oferint, cada vegada
amb més varietat de productes

frescos, saludables i saborosos
per ajudar les persones a alimen-
tar-se millor.

Entre els objectius aconse-
guits per l’empresa, també amb
seu a Tortosa, hi va tenir més de
1.800 treballadors i més 14.000
punts de venda. Estan desenvo-
lupant  polítiques de qualitat i
desenvolupament sostenible,
respectant el creixement natural
dels cultius i construint una me-
mòria de sostenibilitat pròpia de
l’empresa.

Premi a la Sostenibilitat
per a Florette Hortícola
Navarra SLU a Tortosa 

Bodegas y Destilerias Lehman
SA es funda a Tortosa durant el
darrer terç del segle XIX, dins de
la dinàmica que imperava gràcies
a la Revolució Industrial. Als seus
inicis s’elaboraven els aiguar-
dents tradicionals de la zona;
destil·lats d’anís, destil·lats de vi
i d’herbes aromàtiques. El 1895,
s’introdueix l’envelliment en bo-
tes de roure i s’inicia la producció

de soleres.
El 2003 van aconseguir la re-

novació integral de l’equip
d’envasament i el van adaptar a
les noves necessitats, incloent-
hi les noves tecnologies, amb
una inversió de 450 mil euros.
Formen part del programa de
Desenvolupament Rural de Cata-
lunya 2014-2022 PDR.cat 2020 i
2022.

La tortosina Bodegas y
Destilerias Lehman SA
guanya el Premi Millor
Estratègia
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Parlem d’una cooperativa amb
més de 150 anys d’història. El
1860 i al Delta de l’Ebre, es va
sembrar la llavor del que avui és
una de les més grans cooperatives
arrosseres d’Espanya. Amb una
capacitat de producció anual de
més de 45 milions de quilos d’a-
rròs, la Cooperativa Arrossaires del
Delta de l’Ebre ha fet de la tradició,
la qualitat i la innovació la raó de
ser de gairebé 2.000 socis, que
dediquen cada dia les seues vides
al cultiu dels millors arrossos del
món.

Han aconseguit aconseguir la

fórmula perquè qualitat, sostenibi-
litat i conveniència vagen plegats.
Nomen Foods presenta el seu
arròs Qualitat1Minut després de
més de 4 anys de recerca i desen-
volupament.

Per primera vegada a Ready to
Eat s’utilitza vidre reutilitzable i un
innovador sistema de tancament
al buit i obertura, que són claus en
el salt endavant que es dona al
segment dels aliments de conve-
niència. Són la primera  empresa
arrossera del món a obtenir un cer-
tificat BCorp pel seu bon treball
d’impacte social i ambiental.

Nomen Foods SL de
Deltebre, guanyadora del
premi a la Innovació
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Cinc empreses de l’àrea cameral, reconegudes amb
el guardó als Productes Locals de Qualitat (PLQ)

CATALANA I SECCIÓ DE CRÈDIT
DE GODALL SCCL De les oliveres
mil·lenàries de la varietat Farga més
antigues, catalogades per l’organis-
me oficial Mancomunitat de la Taula
del Sénia s’extreu el producte estre-
lla de la casa, l’exclusiu oli mil·lenari:
LACRIMAOLEA MIL·LENÀRIA. El
procés de recol·lecció es fa seguint
un control rigorós per part de l’orga-
nisme certificador, per garantir l’ori-
gen i la traçabilitat del producte final.
L’oli extret de les varietats Farga, Mo-
rruda i Sevillenca s’envasa sota la De-
nominació d’Origen Protegida Baix
Ebre-Montsià. Es tracta d’unes varie-
tats pròpies de la zona amb cultiu tra-
dicional, amb tècniques respectuo-
ses amb el medi ambient.

ALGUERÓ MONTESÓ SL Tres ge-
neracions dedicades a la ramaderia.
És una de les 7 granges triades a Es-
panya com a model de producció
sostenible al projecte LIFE BEEF
CARBON. Algueró Montesó està en
procés de certificació a través del se-
gell PAWS. PAWS és l’únic segell
del mercat que certifica a través
d’entitats independents de certifica-
ció acreditades per ENAC que a
la granja produeixen carn de boví ga-
rantint el dret i benestar dels animals
i que els cuiden i els protegeixen fent
la seua vida confortable. Estan com-
promesos amb l’entorn i els animals,
i per això prenen l’opció d’alimentar-
los només amb cereals que proce-
deixen de la seua granja o de la dels
seus veïns.

AGRÍCOLA SANT VICENÇ SL. La
Ribera d’Ebre és una comarca amb
gran tradició vitivinícola. Ginestar es
troba a la vall de l’Ebre. El clima me-
diterrani i les característiques del
sòl, regat pel riu, és el que dona atri-
buts especials als nostres produc-
tes. El celler s’ubica a la planta baixa
de la Casa Pepe, una casa històrica
de Ginestar de principis del segle
XX. A Bodegas Suñer elaborem vins
monovarietals amb les varietats
Merlot i Macabeu, tradicional de la
Ribera d’Ebre, microvinificacions
que reflecteixen la identitat d’esta
terra.

SUCESORES DE JOSE M. BENET
SLU XOCOLATES CREO La Xoco-
lata CREO es produeix a la Fàbrica-
Museu de Tortosa seguint la recepta
original de 1941, de forma artesanal,
autèntica i amb la cura de mestres
xocolaters, peça a peça i amb els
millors ingredients, com els van en-
senyar els seus avis. Aquesta xoco-
lata està elaborada de forma total-
ment artesana seguint la tradició
provinent dels antics xocolaters. La
base d’aquest producte tortosí és el
cacau pur, la farina d’arròs del delta
de l’Ebre i de panís, mantega de ca-
cau, sucre i aroma de canyella i vai-

nilla. La pastilla de xocolata es pre-
senta en rajoles gruixudes dividides
en 12 o 24 quadres, cadascun d’a-
quest representa la meitat d’una un-
ça catalana. L’unça era l’antic siste-
ma català de mesurar el pes i equi-
val a 33,33 grams. Les rajoles dividi-
des en 12 quadres equivalen a la lliu-
ra Catalana, aquesta equival a 400
grams.

TURISEVENTS 2013 SL - MUS-
CLARIUM Molt més que un restau-
rant ubicat en plena badia dels Alfacs,
una de les experiències turístiques i
gastronòmiques més atractives del

delta de l’Ebre. Aquesta badia comp-
ta amb 90 musclos, unes estructu-
res fixades amb ciment a uns 5 me-
tres de profunditat sota el mar, que
porten un engranatge de fusta on
se suspenen les cordes plenes de
musclos, l’autèntica joia del lloc. 
Musclarium va obrir les portes el ju-
liol de 2014, sobre la musclera núme-
ro tres, una de les més antigues de la
badia, construïda el 1942. En aquesta
musclera, d’uns 170 per 14 metres,
encara avui es cultiven musclos. Un
cop l’any, es recull una collita de 4 mi-
lions de quilos d’este saborós fruit
del Delta.
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A Pentamatik són especialistes
en la transformació digital d’em-
preses cap a la indústria 4.0, per
això ofereixen els seus serveis
d’Automatització, Informàtica In-
dustrial, Robòtica, Visió Artificial,
Instal·lacions i Manteniments In-
dustrials, Disseny de Maquinària,
etc. als seus clients.

S’han fet creditors del premi

per la millora en el control de qua-
litat, reducció de costos i aug-
ment de l’eficiència, tant energè-
tica com operacional, i en qualse-
vol dels seus processos.

Per garantir el millor servei dis-
posen d’un equip humà multidis-
ciplinari, altament qualificat i amb
més de vint anys d’experiència al
sector.

Premi a la Transformació
Digital per a l’empresa
Pentamatick SCP
d’Amposta

Coycama és una empresa
d’Ulldecona dedicada a la  fabri-
cació de mobiliari i accessoris
per a la llar amb més de 40 anys
d’experiència en el sector i la in-
dústria. Sempre s’han mostrat es-
pecialment compromesos amb
el medi ambient i amb tot el
que fa referència a la innovació

tecnològica.
Durant aquest temps han

aconseguit el Certificat PEFC de
sostenibilitat i exportació a més
de 40 països.

Continuen apostant per l’ex-
portació i la innovació, i per ex-
plorar nous horitzons i seguir
creixent amb responsabilitat.

L’empresa Coycama
d’Ulldecona, guanyadora
del Premi a la
Internacionalització

L’empresa  Remsa ha estat
concebuda pensant a oferir
als seus clients, una resposta
de gran qualitat a les seues
necessitats.

Entre els últims objectius acon-
seguits hi ha l’aposta per un des-
envolupament innovador dedicat
al servei de les persones, i que
porta engegat des del 2019. Són
projectes de col·laboració amb di-
ferents entitats i dedicats a dife-
rents grups socials, també amb

diversitat d’activitats i amb dedi-
cació filantròpica. Alguns exem-
ples en són: Projecte EMMA,
Amposta amb Cor, Grups de su-
port al dol, també a l’escola i tam-
bé per causa de la covid-19 o Pro-
jecte Arrela’t, entre molts altres
igualment d’interès general.

Aquestes iniciatives estan ac-
tualment consolidades  i, seguint
la mateixa línia, treballen per
desenvolupar-ne d’altres de cara
al pròxim any 2023.

Remsa Memorial SA,
Premi a la Responsabilitat
Social Empresarial 
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En la sessió plenària del dia 21
de novembre de 2022, i a pro-
posta del comitè executiu, es va
aprovar per unanimitat la conces-
sió de la Medalla al Mèrit d’Or de
la Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria i Navegació de Tortosa a
José Maria Chavarria Homedes,
en reconeixement als serveis i la
fructífera feina realitzada al
davant de la institució, durant el
seu mandat com a president de
l’any 2015 i fins a l’any 2019, i en
l’anterior període, com a vicepre-

sident, del juny de 2006 i fins al
maig de l’any 2015. La Medalla
al Mèrit en la categoria d’Or té
com a objectiu premiar les per-
sones que hagen ofert serveis
de forma extensa en el temps a
la nostra Corporació. És una ex-
pressió de gratitud per part de la
Cambra, una distinció exclusiva-
ment honorífica. La concessió
del citat reconeixement compor-
ta la consideració de Chavarria
com a Membre d’Honor.de la
Cambra.

Medalla al Mèrit en categoria
d’Or per a l’expresident de la
Cambra, José Maria Chavarria
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Recull d’algunes imatges dels Premis Cambra 2022. A dalt, a l’esquerra, un primer pla de les autoritats presents a la gala; i al costat, els presentadors dels premis, Clara Tena i Quique Pedret. A baix, d’esquerra a dreta,
Francesc Sutrias, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya; foto de la reunió prèvia a la gala amb els premiats i els membres de la Cambra; i Josep Maria Utges, del Banc
d’Aliments de l’Arxiconfraria de la Cinta, agraint la donació rebuda. FOTOS: photogrAFer.pro  
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Un important equip humà va
estar al darrere de l’organització
dels Premis Cambra 2022. En de-
finitiva, es tracta de la culminació
del treball de moltes setmanes, i
també del moment més impor-
tant, portes enfora, ja que es trac-
ta de la trobada bianual d’empre-
sàries i empresaris de l’àrea ca-
meral en una gala molt esperada
per tots ells. 

Al treball previ i realitzat pel ple
i el comitè executiu de la Cambra
i els membres del jurat, cal su-
mar-hi les persones que formen
part de cadascuna de les àrees de
responsabilitat i que en alguna
mesura juguen un paper destacat
en els Premis Cambra. Aquí cal
tenir en compte el secretari gene-
ral, J. Pau Gisbert, el vicesecreta-
ri, Francesc Julve, i el director ge-
rent, Francesc Minguell. L’equip
l’acaben completant Carme Ca-
nalda, cap de Comerç Interior, Tu-
risme, Formació i Protocol; Maria
Rodríguez i Toni López, tècnics PI-

CE, Raquel Mendoza, suport Co-
merç i Màrquetinc, Manoli Ferrer,
cap d’administració i Finances,
Eva Montagu, tècnica àrees, Ste-
phane Vacheresse, cap de l’ofina
Gestió Empresarial, Marta To-
rrents, àrea Internacional Jurídic,
Adrià Montoro, responsable ofici-
na Acelera Pyme, David Pascuale-
na, tècnic Suport Internacional,
Jordi Cladelles, tècnic Innovació i
Sostenibilitat, i Eduard Prats del
departament de Comunicació i
Premsa. 

L’1 de desembre, als Premis
Cambra 2022, es va comptar
també  amb la participació  dels
presentadors de l’acte, la perio-
dista Clara Tena i el comunicador
Quique Pedret, el servei d’hos-
tesses i hostes de Conficon, l’ani-
mació del grupTeatrant by hberus
Tortosa, la sonorització  i treballs
audiovisuals de Músics&Clàssics
d’Amposta, i naturalment, el tre-
ball general de tot el personal del
Racó de Mig Camí.

Tot l’equip humà que hi al darrere dels Premis Cambra 2022 
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