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Darrerament s’ha incorporat a la
Cambra de Comerç de Tortosa
PROBODELT, una empresa que va
nàixer l’any 1995 amb l’objectiu de
dissenyar i executar programes per
al control racional de plagues. Des
de l’inici van apostar per la tècnica
de la captura massiva, inexistent
en aquell moment i que posterior-
ment ha demostrat ser una estra-
tègia molt eficaç en el control de di-
ferents plagues, alhora que és res-
pectuosa amb l’agricultor, el con-
sumidor i l’entorn.

L’enfocament de PROBODELT, ba-
sat en el disseny, avaluació, fabrica-
ció i comercialització dels productes
que posteriorment apliquen als seus
programes de control de plagues,
els ha portat a ser, actualment,
l’empresa líder del sector.

Des de PROBODELT s’han desen-
volupat productes i s’ha posat a
punt la tècnica de la captura massi-
va per al control de diverses plagues
agrícoles, entre les quals destaquen

les següents: Barrinador de l’arròs
(Chilo suppressalis), una primera
aplicació exitosa de la tècnica de la
captura massiva a Espanya, l’any
1998; Mosca de la fruita (Ceratitis
capitata) amb el desenvolupament
de la tècnica l’any 2000 (actualment
la captura massiva és la base del
control de la mosca de la fruita en
nombrosos cultius i països); i Mosca
de l’olivera (Bactrocera oleae), amb
el desenvolupament del primer pro-
ducte de captura massiva sec per a
la mosca de l’olivera el 2014. Du-
rant els darrers anys la tècnica s’ha
consolidat i està demostrant que és
més eficaç en la disminució de la
població i els danys que la resta
dels mètodes de control.

L’esforç i l’autoexigència en el
procés de millora contínua dels
seus productes i la seua aplicació,
sumat a un contacte constant amb
tècnics i agricultors, porten PROBO-
DELT a ser l’empresa de referència
en productes de captura massiva.

Quines són les competències de la
comissió que presidix?
La nostra comissió pretén englobar
les principals empreses TIC (Tecno-
logia de la informació i Comunica-
ció) de les Terres de l’Ebre, un sec-
tor creixent, en volum i en especia-
lització, que ha acabat fent un salt
vertiginós, tant quantitatiu com qua-
litatiu, a conseqüència de la situa-
ció pandèmica. Des de la comissió
entenem que hem de seguir treba-
llant per una formació de qualitat,
ajudant els emprenedors, i poten-
ciant les noves tecnologies, per po-
der ser més eficients i competitius,
en un mercat globalitzat.
Amb la pandèmia s’ha incrementat
l’ús de les noves tecnologies
Així és. Ningú ens podíem imaginar,
fa un any, que la majoria de reu-
nions, seminaris, formació..., tant
de l’àmbit empresarial com de l’e-
ducatiu, les acabaríem gestionant
en línia.
Quins reptes caldria marcar-nos?
Un dels principals objectius de la
comissió és aglutinar totes les em-
preses tecnològiques de les Terres
de l’Ebre, per poder donar servei a
la necessitat actual dels socis de la
Cambra, per tal de potenciar les
nostres pròpies empreses i el talent
al nostre territori. Per aquest motiu
veiem cada cop més la necessitat
d’associar-nos, les mateixes empre-

ses, per seguir col·laborant entre
nosaltres, per potenciar i enfortir el
territori.
Les TIC són ara per ara un sector
en alça. També, a les Terres de
l’Ebre?
El sector TIC ratifica cada vegada
més el seu pes en el PIB de la nos-
tra demarcació i el seu rol com a
motor de transformació econòmica i
social. Encara no som prou empre-
ses per satisfer una demanda en
creixement permanent. Els princi-
pals serveis demandats van des del
desenvolupament web, les app, el
programari informàtic, les xarxes so-
cials i el blockchain fins a la intel·li-
gència artificial i, sobretot última-
ment, la ciberseguretat.

La jornada que en breu ha previst
organitzar la Cambra incidirà en tot
això?
El pròxim dia 4 de febrer presenta-
rem a la seu de la Cambra de Co-
merç el programa europeu “Kit Digi-
tal”, Fons Next Generation per a la
transformació digital de les nostres
empreses en bons a fons perdut
per a totes les solucions tecnològi-
ques. Comptarem amb empreses
especialistes i representants de tot
el sector, per donar a conèixer totes
les oportunitats a les quals es po-
dran acollir les empreses.
Com es pot fer entendre a les em-
preses la importància de l’entorn
digital?
La transformació digital és una re-
alitat, i del seu èxit depèn, en gran
part, comptar amb una companyia
preparada per al futur, per això és
imprescindible que siga una trans-
formació transversal, en què els
treballadors que formen part de
l’organització siguen els verdaders
actors protagonistes i agents d’es-
te canvi i transformació. Ells són el
principal actiu i factor clau. La
Cambra de Comerç serà designa-
da oficina Accelera Pime, una xar-
xa de punts d’informació i acom-
panyament d’atenció personalitza-
da per l’empresa amb l’assessora-
ment per a la transformació i ob-
tenció d’ajuts i subvencions.
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