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Lleida i Tarragona,
dues economies
unides i ben a prop
L’objectiu de les Jornades
DAFO és generar més
nexes empresarials entre
aquests dos territoris
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Lleida-Tarragona,
opcions de negoci

Recuperem
l’impuls.
Recuperem
el nostre
ADN

El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) dona suport a les Jornades DAFO que l’1 de de-
sembre tindran com a fil conductor els nexes d'unió econòmics i socials entre Lleida i Tarrago-
na parlant d’innovació, emprenedoria, infraestructures, sostenibilitat i energies renovables. Un
suport que ja vàrem donar en la primera edició de les jornades centrades en aflorar oportuni-
tats entre Lleida i Barcelona. Al CEC representem més de 7.800 professionals i 1.500 societats
i despatxos vinculats a les diferents vessants de l’economia i l’empresa a tot el territori. A les
nostres seus de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona organitzem activitats i prestem serveis,
configurant-nos com un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió
obert a la societat en general.

En un context on Catalunya ha de fer front a reptes tan importants com la transició digital, la
sostenibilitat i la cohesió social, al CEC creiem que els i les economistes han de tenir un paper
proactiu i rellevant en el procés de construcció d’una societat més pròspera. En aquest sentit
apostem clarament per l’impuls de l’economia productiva, l’intercanvi comercial i econòmic i
les sinèrgies entre territoris. I per això aplaudim la iniciativa de les Jornades DAFO, que explo-
raran les oportunitats de negoci que ofereix la relació entre Lleida i Tarragona.

Ens hi tornem a posar. Després d’una expe-
riència tan enriquidora com la de Lleida i
Barcelona, va quedar clar que les Jornades
DAFO són una bona eina i, enguany, amb la
intenció d’estendre-ho, vinculem els territo-
ris de Lleida i Tarragona.

Les Jornades DAFO tenen com a principal ob-
jectiu generar nexes d'unió en l'àmbit em-
presarial i econòmic entre territoris i ciutats,
i fer que empresaris i emprenedors puguin
trobar sinergies, talent i, sobretot, oportuni-
tats per créixer i consolidar-se.

Tarragona, Lleida, i Catalunya en general,
portem l'emprenedoria a l’ADN -diuen que
gràcies a l’empremta dels grecs que van de-
sembarcar a les nostres costes- i el fet de ser
una societat inquieta i comerciant ha gene-
rat històricament un dinamisme i un progrés
envejable. Però d'un temps ençà sembla que
hem patit una pèrdua d'aquest ADN. En defi-
nitiva, de productivitat, la qual cosa ens em-
pobreix no tan sols econòmicament, sinó
també emocionalment. No cal dir que la
pandèmia ha agreujat aquesta situació i, per
això, cal combatre-ho i revertir-ho. Els res-
ponsables de les Jornades DAFO no ens vo-
lem quedar amb els braços plegats i creiem
que s'han de recuperar valors com l'esforç, el
treball i la col·laboració col·lectiva.

Tenim una societat molt burocratitzada, i
aquesta situació s'ha de canviar amb urgèn-
cia. No pot ser que per crear una empresa i
posar-la en funcionament hi hagi més entre-
bancs que ajudes. Deixem emprendre,
confiem en les persones i generem controls,
sancions i fiscalitzacions a posteriori. Qui ho
faci malament que ho pagui, però segur que,
majoritàriament, els que fan empresa ho vo-
len fer bé. Doncs, confiem-hi. Sense confian-
ça en nosaltres mateixos és molt difícil ge-
nerar creixement. És necessari donar recur-
sos i, sobretot, facilitats si volem tenir una

societat dinàmica i productiva.

En el cas d'aquestes Jornades, Lleida i Tarra-
gona són dos territoris castigats per la des-
població i el moviment migratori cap a les
grans ciutats i, si volem cohesió, l’abandona-
ment territorial s'ha de revertir amb urgèn-
cia. Per això, s’han de trobar eines concretes
i efectives per donar-li la volta. Les energies
renovables i la seva indústria poden ser molt
efectives, i el corredor mediterrani, també.
Les perspectives i els experts ens diuen que
poden oferir grans oportunitats a ambdós
territoris i no ens podem permetre el luxe de
desaprofitar-les. Hem de recuperar la il·lusió.
Ens trobem davant un canvi social i econò-
mic de gran magnitud. Les noves tecnologies
i la intel·ligència artificial ens porten a un
canvi sense retorn en la manera de treballar,
però això no vol dir que desaparegui el tre-

ball, perquè vindran nous tipus de feina. Cer-
tament, haurem de conviure amb robots, i
molts d'ells seran els nostres companys de
feina, però amb una gran diferència: que la
sensació d'estimar i sentir-se feliç o enfadat
ells no la tindran. I aquest és el nostre gran
actiu. I, per tant, si recuperem els valors de
l'esforç i la feina ben feta serem una mica
més feliços. Facilitem-hi, doncs; no ho obsta-
culitzem.

Per tot això aquesta Jornada DAFO del pro-
per 1 de desembre du el lema Impulsant la
innovació i l’emprenedoria sostenibles. En
treurem interessants conclusions a les
taules rodones amb els ponents de primerís-
sim nivell que vindran. Et convido que ens hi
acompanyis.

Ignasi Prat / Director de les Jornades DAFO

Carles Puig de Travy / Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Els que fan
empresa ho
volen fer bé
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Amb la presidència de Josep
Sánchez Llibre, la històrica
institució empresarial ha vis-
cut tres anys d’intensa trans-
formació i torna ser la casa
gran dels empresaris

Foment del Treball Nacional
és la confederació que repre-
senta des de fa dos segles i
mig l’empresariat i la potent
indústria catalana. Una orga-
nització independent, priva-
da, sense ànim de lucre, acol-
lida al dret constitucional i
legal d'associació dels em-
presaris, i que es regeix amb
criteris democràtics per re-
presentants lliurement escol-
lits.

Foment celebra aquest any
2021 els seus 250 anys amb
l’orgull d’acumular la repre-
sentació de tots els sector
econòmics del país i tots els
perfils empresarials (les
grans i petites empreses,
però també els autònoms i
els emprenedors), després de
tres anys d’intensa transfor-
mació i modernització, que
han fet possible que torni a
ser la casa gran dels empre-
saris.

Foment del Treball Nacional
representa la major part del
teixit empresarial i de la
indústria de Catalunya, ja que
es composa de prop de 400
organitzacions territorials i
sectorials per via d’associació
directa o indirecta. La pràcti-
ca totalitat del món empre-

sarial català de grans em-
preses, petites, mitjanes i
autònoms

Foment té com a finalitats:
·Contribuir al progrés econò-
mic i social de Catalunya, Es-
panya i Europa en un marc de
llibertats i de promoció de la
iniciativa privada i empresa-
rial, tot impulsant les voca-
cions empresarials.

·Ajudar al desenvolupament
de les empreses i prestar els
serveis necessaris, coordina-
dament amb les organitza-
cions afiliades.

·Representar als sectors pro-
ductius, els territoris i les em-
preses petites, mitjanes i
grans davant les administra-
cions i institucions públiques,
organitzacions econòmiques,
polítiques, sindicals i socials
de Catalunya, Espanya, la
Unió Europea i de caràcter
internacional, quan sigui pro-
cedent.

·Promoure i coordinar les ac-
tuacions de les organitza-
cions afiliades en benefici de
les empreses.

Foment del Treball ha recu-
perat en aquesta nova etapa,
sota la presidència de Josep
Sánchez Llibre, la funció de
lobby davant l’administració
pública i els reguladors. Ho fa
a les Corts Generals, al Parla-
ment de Catalunya, al Parla-
ment Europeu i en l’entorn
local amb una intensa activi-
tat institucional.

A. Miquel va decidir fa un quart
de segle ampliar la seva exper-
tesa en l’àmbit de les “carre-
tilles” ampliant negoci a la de-
marcació de Tarragona.

La firma, líder indiscutible a la
província de Lleida en venda i
postvenda de toros, recorda
que el salt al 1995 a Tarragona
va suposar avenços en les
seves línies de negoci.

La vocació de A. Miquel, firma
distribuïdora de Linde, ha estat
de bon inici tenir un servei ex-
quisit amb el client. Això que
molts diuen i pocs poden acre-
ditar, explica el creixement
continuat d’aquesta marca, que
sembla no tenir sostre.

Arran de l’èxit constant, A. Mi-
quel tenia ja clar abans de fer

el salt a una altra província
que el que calia exportar era
una manera de fer, que és molt
més que una marca de la qual
un n’és distribuïdor. La proxi-
mitat d’ambdós seus, Sidamon
(el Pla d’Urgell) i Valls (l’Alt
Camp) permetia facilitar
aquest ambiciós objectiu. D’en-
trada, perquè part dels equips
es traslladaven a terres tarra-
gonines, però també perquè la
proximitat d’aquests municipis
ha anat permetent una capil·-
laritat recíproca de tota mena
de recursos, a més dels humans
ja citats, també de materials.

En aquest darrer aspecte, el
gerent de tallers A. Miquel, An-
toni Miquel, ha explicat, a més,
que la presència en ambdós
ubicacions va permetre am-
pliar part del negoci. Ell mateix

ho ha exemplificat explicant
amb el lloguer d’aquestes mà-
quines conegudes també po-
pularment com a toros. A
Ponent, aquesta branca del ne-
goci sempre ha tingut una for-
ta demanda durant la campa-
nya de la fruita. Doncs bé,
aquest pic alt de facturació
s’ha pogut eixamplar sensible-
ment encadenant una altra im-
portant campanya agrària que
arriba després de la lleidatana,
la dels cítrics, que tan rellevant
és a Tarragona. A més, van po-
der arribar a diferents tipus
d’indústries com la petroquí-
mica, d’on actualment són pro-
veïdors homologats (de fet
compten amb la màxima quali-
ficació: AEQT)

Un altre dels elements que aju-
dava a penetrar al territori era
seguir mantenint l’aposta pels
joves. Des de fa anys, l’empresa
no para d’ampliar els acords
amb centres educatius per
col·laborar en la formació dels
professionals del demà. A. Mi-
quel durant dècades ha anat
tancant acords de formació
dual, pràctiques d’empresa o de
cessió de materials de darrera
generació. Tot plegat, suposa
que els alumnes dels diferents
cicles formatius del ram han
anat creixent coneixent en pri-
mera persona la firma Linde,
cosa que els ha aportat un plus
a ambdues parts. A Lleida, per
exemple, els alumnes que han
pogut gaudir d’una formació
amb aquesta maquinària entre
els seus dits, a més de garantir
que es familiaritzen amb la
darrera tecnologia del sector,
s’asseguraven un plus en la fu-
tura recerca de feina i és que a
llocs com la demarcació de
Lleida, Linde, gràcies a A. Mi-
quel, és la firma líder de carre-
tons, cosa que potencia els
currículums dels alumnes que
coneixen perfectament les en-
tranyes d’aquestes màquines.
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Exportar
filosofia
important
talent

Representa el
gruix del teixit
empresarial

Foment celebra els 250 anys
amb les grans empreses,
petites, mitjanes, autònoms
i emprenedors
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L’eix Tarragona-Lleida,
una oportunitat de futur

Lleida i
Tarragona,
compartim i
sumem

Les administracions públiques ens enfrontem al repte de revertir l’impacte so-
cioeconòmic de la COVID i, per fer-ho, és indispensable crear sinèrgies entre el
sector públic i privat. L’increment de les desigualtats econòmiques sumat a
l’emergència climàtica, ens interpel·la més que mai a donar un impuls a la in-
novació i l’emprenedoria des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
L’economia verda, el turisme sostenible, la transformació digital, el canvi de mo-
del energètic i de mobilitat, són alguns dels reptes a assolir col·lectivament.

En aquesta recerca de sinèrgies per impulsar la recuperació post Covid, l’eix Tar-
ragona-Lleida es configura com un espai idoni per promoure el creixement
econòmic. L’alliberament recent de l’autopista AP2 obre una finestra d’oportuni-
tats, que ha de culminar amb la finalització de l’autovia A27 a Montblanc. Relli-
gant aquestes dues grans àrees podrem desenvolupar plenament les potencia-
litats econòmiques d’ambdós territoris, facilitant el trànsit de productes que en-
tren pel segon port del país, el Port de Tarragona, connectant-nos amb la indús-
tria agroalimentària de Lleida, reforçant els fluxos turístics entre les dues re-
gions i fent més competitius encara els nostres sectors industrials. En aquest
context, benvingudes siguin les Jornades DAFO, un escenari ideal per contribuir
a l’intercanvi de coneixements i impulsar el dinamisme entre els dos territoris.

En un moment com l’actual, amb la incertesa derivada del sotrac que
ens ha generat la pandèmia i les seves múltiples repercussions, re-
sulta especialment interessant aturar-nos per aplegar-nos i re-
flexionar sobre qüestions estratègiques per al futur de les nostres
contrades. Ens cal mirar endavant amb esperança i il·lusió pel pro-
grés i la millora de la qualitat de vida de les nostres ciutats.

Això és el que ens proposa aquesta jornada DAFO Lleida-Tarragona,
una aposta per la col·laboració entre dues ciutats molt pròximes,
germanes, que compartim molts lligams, valors i referents, i també
una mateixa voluntat de tirar endavant, i de sumar les nostres forces
per a promoure el dinamisme econòmic i el benestar de la nostra
ciutadania.

Crec que els debats sobre com treure profit dels sectors estratègics,
el futur del sector energètic i la sostenibilitat dels municipis i les
oportunitats que ens obren noves infraestructures com el Corredor
Mediterrani resulten oportuns i atractius. Desitjo que els gaudiu i en
traieu conclusions ben profitoses, que poden servir-nos tant per
orientar les polítiques públiques com per a empènyer el desenvolu-
pament de noves inversions i iniciatives empresarials des de l’àmbit
privat.

Miquel Pueyo i Paris / Alcalde de Lleida

Pau Ricomà i Vallhonrat / Alcalde de Tarragona
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porttarragona.cat

#MotorEconomicDeCatalunya

PORT TARRAGONA,

EL PORT DE LLEIDA
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Lleida-Tarragona,
un futur en comú
Lleida i Tarragona, l’interior i la
costa catalana, estem entrelli-
gats des de generacions ençà i
encara volem construir un fu-
tur compartit des de la certesa
que Catalunya ens necessita
ben organitzats. Aquesta és
una de les idees força que hau-
rien de sostenir les jornades

DAFO, un fòrum per a la re-
flexió i compartir idees i expe-
riències amb la mirada posada
en el motor de l’emprenedoria.

Des de la Diputació de Lleida
estem impulsant la transfor-
mació del sistema econòmic
de les terres de Lleida, Pirineu

i Aran, un projecte en el qual
les administracions necessi-
tem del teixit productiu i so-
cial, perquè serà sense la
connivència de tots els agents
com assolirem un futur fona-
mentat en l’economia circular,
verda i altament digitalitzada.
Em consta que a Tarragona

també hi estan i implicats.

Necessitem lligar més els
nostres interessos comuns per-
què ens hi va el futur i per això
calen experiències com aques-
ta jornada, en la qual posem en
comú les nostres fortaleses
conjuntes i definim estratègies
per afrontar els punts dèbils,
que els tenim i els hem de sa-
bem analitzar amb intel·ligèn-
cia i ànim de superació en be-
nefici del nostre projecte de
país.

Joan Talarn
i Gilabert
President de la Diputació
de Lleida
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41,8 milions d'euros per dur a terme 42 projectes centrats en 3 eixos:

Generalitat
de Catalunya

PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19
EN L’ÀMBIT DEL TREBALL I L’OCUPACIÓ DE TARRAGONA

IMPULSEM 
TARRAGONA

1. Digitalització. 

2. Sostenibilitat 

 mediambiental. 

3. Economia per

 la vida. 
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Tarragona,
Port líder en productes
agroalimentaris

Operatives rècord

En els darrers mesos el Port de Tar-
ragona ha viscut operatives de rè-
cord en exportació d'alfals. Al moll
de Castella Oest, especialitzat en
productes agroalimentaris, s'han fet
càrregues de més de 45.000 tones
en un termini molt curt de temps.

Aquest tipus d'operatives s'han po-
gut realitzar gràcies a l'alta especia-
lització de la logística portuària a
les instal·lacions del Port de Tarra-
gona, un port eminentment de gra,
que compta amb empreses prepa-
rades per a aquest tipus d'operatives,
així com l'Agrupació de Transpor-
tistes del Port, que, gràcies a una
bona coordinació, són capaços de
moure gran quantitat de càrrega i
aixíò en molt poc
temps.

El sud-oest
asiàtic ja s'ha
convertit en
una destinació
recurrent per a
aquest tipus de

La jornada que més moviments va
registrar aquest nou sistema im-
plantat al Port de Tarragona va ser
el 6 d'octubre del 2021 amb 600
encàrrecs, el dia del seu primer ani-
versari.

El creixement en el moviment de
productes amb el sistema SEA als
molls tarragonins ha estat del
10,82% i un moviment de 451.530
tones l'últim mes. Els encàrrecs
gestionats han augmentat un
11,3% mentre que els lliuraments
efectius han viscut un augment si-
milar, proper a l'11% l'últim mes.

Aquest sistema pioner ha suposat
una reducció de 2,5 milions d'euros
mensuals en cost d'oportunitat per
a les empreses i, de manera directa,
ha reduït en 50 minuts de mitjana
el temps d'espera per als aproxima-
dament 2.000 camions diaris que
operen al Port . A més, l'eficiència
del sistema contribueix a estalviar
30.000 hores mensuals per a les
empreses transportistes i acaba su-
posant la disminució consegüent
d'emissions de CO₂.

productes que s'utilitzen per a far-
ratge en l'alimentació animal i en
els darrers anys n'ha crescut l'ús
com a substitutiu de la soja.

El SEA, eficiència i sostenibilitat

Bona part de l'èxit de les operatives
del Port de Tarragona es deu a l'en-
trada en funcionament del SEA (Sis-
tema de Lliuraments d'Agroalimen-
tari), el 6 d'octubre del 2020. El siste-
ma dissenyat per l'Autoritat Portuà-
ria de Tarragona permet un lliu-
rament dels agroalimentaris més rà-
pida, eficient i econòmica assegu-
rant el 100% la traçabilitat de tota la
mercaderia.

Des de la seva posada en funciona-
ment, aquesta plataforma ha mogut
un total de 4.624.200 tones i ha ges-
tionat un total de 102.052 encàrrecs
de productes agroalimentaris, cosa
que s'ha acabat traduint en un total
de 171.628 lliuraments efectius.

Port Tarragona és la porta d'en-
trada de productes agroalimenta-
ris per proveir les fàbriques de
pinso i les empreses ramaderes
ubicades a Lleida, Aragó i Barce-
lona. Els cereals i les seves fa-
rines, juntament amb pinsos i far-
ratges són les mercaderies que
més aporten a les xifres de movi-
ments de productes agroalimen-
taris, trànsit que fins al setembre
del 2021 ha mogut al Port de Tar-
ragona 3.591.513 tones.

L'alta especialització portuària en
el trànsit d'agroalimentaris facili-
ta que al Port de Tarragona es tre-
balli amb una àmplia varietat de
productes (més de 70) i subpro-
ductes agroalimentaris, cosa que
situa al port en una posició molt
destacada respecte a la resta de
ports del Mediterrani.

Al'àrea d'influència més imme-
diata del Port de Tarragona (que
comprèn Catalunya i Aragó), es
fabrica el 40% del total de pro-
ducció de pinsos de l'Estat, i
aquesta primera matèria s'impor-
ta principalment a tra-
vés del Port de Tarra-
gona. De mica en mica,
grans empreses
agrícoles també
utilitzen Tarragona
com a porta de sor-
tida als seus pro-
ductes, exportant
grans quantitats de
productes agroali-
mentaris a països
del nord d'Àfrica i
l'Orient Mitjà.
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El lema del grup que apareix a
la pàgina d’entrada de la web,
ho diu tot: “Una empresa que
va passar de transportar resi-
dus a transformar-los en ener-
gia”. És cert que han passat 80
anys des del seu naixement,
però com s’aconsegueix aques-
ta evolució?

Griñó va iniciar la seva activitat
fa més de 80 anys transportant
mercaderies per després, a la
dècada dels 70, especialitzar-
se en el transport de residus.
Posteriorment i, anticipant-nos
a les tendències legislatives,
decidim fer el pas cap a la im-
plantació d’instal·lacions de
tractament.

La primera d’elles va ser una
planta de triatge manual d’en-
vasos que posteriorment s’au-
tomatitza per tal d’optimitzar
processos i així oferir un mate-
rial seleccionat de millor quali-
tat. A partir d’aquí, l’empresa
continua creixent, pel que s’im-
planten plantes repartides per
Catalunya, Comunitat Valencia-
na o Aragó per gestionar altres
tipus de residus com els orgà-
nics, plantes de fabricació de
combustible sòlid recuperat i
de recuperació de matèries pri-
meres. A més, es materialitza el
projecte d’una instal·lació amb
una nova tecnologia per
convertir el residu sòlid en diè-
sel sintètic.

Però és l’any 2016 quan, amb
l’adquisició de Hera Holding, el
Grup Griñó es converteix en un
dels grups referents en la ges-
tió de residus. Aquesta adquisi-
ció permet pilotar diferents ti-
pus d’instal·lacions de gestió
de residus per tal de seleccio-
nar, classificar, recuperar o
convertir els residus en una
font d’energia. Es tracta d’un
model d’instal·lacions versàtil i
eficient, amb el qual obtenim
millores significatives en el
rendiment de la selecció i clas-
sificació dels residus. Amb això,
aconseguim assolir una reduc-
ció en l’impacte al medi i afa-
vorir la millora de la taxa de
recuperació garantint una qua-
litat adequada dels materials
recuperats.

El nostre és un model que re-
força l’aposta per convertir els
residus en recursos, transfor-
mant-los en productes estratè-
gics com el biometà, un pro-
ducte d’alt valor afegit amb el
qual ja fa temps que treballem.

Tot i els seus indiscutibles orí-
gens lleidatans, s’han implan-
tat en d’altres territoris. Un
d’ells, és Tarragona. Quins pro-
jectes hi estan desenvolupant?

Per a nosaltres Tarragona
sempre ha estat un destí estra-
tègic. Com dèieu, l’empresa té
orígens lleidatans, a les Gar-
rigues concretament, però Tar-
ragona es va convertir, ben
aviat, en el destí idoni per obrir
la primera delegació de la nos-
tra empresa. A Constantí s’hi
va posar en marxa la primera
planta de triatge d’envasos i,
posteriorment, hi hem conti-
nuat desenvolupant nous pro-
jectes vinculats amb el món
del residu.

El caràcter emprenedor de la
ciutat, el seu dinamisme
econòmic i les seves infrae-
structures han estat per no-
saltres un enclavament estra-
tègic que ha contribuït al
nostre creixement i on hem
generat riquesa i ocupació.

El seu és un grup compromès
en la lluita contra el canvi
climàtic. Podria resumir quines

accions duen a terme al res-
pecte?

AGriñó som molt conscients
dels reptes als quals ens en-
frontem com a societat i, és per
això que, apostem per un mo-
del de negoci basat en la
transformació dels residus en
recursos i en promoure la tran-
sició cap a la neutralitat en
carboni per a crear valor a llarg
termini.

Treballem en aquesta descar-
bonització des de diferents
perspectives, tant internes com
externes, i som pioners en im-
pulsar projectes de generació
de gas renovable que siguin
tractors en tota la seva cadena
de valor.

Ara mateix disposem de tres
plantes de generació de biogàs
a partir de diferents tipologies
de residus orgànics biodegra-
dables procedents de la indús-
tria, l’agricultura o la ramaderia
i s’opera per implantar mòduls
de biometà en alguna
d'aquestes instal·lacions.

Abanda del biometà, treballem
en el desenvolupament de di-
ferents tecnologies entre les
quals cal destacar un projecte
per a obtenir matèries pri-
meres a partir de materials
difícils de reciclar, com els
pneumàtics fora d’ús, per
exemple. Donem exemple apli-

cant aquestes solucions a ni-
vell intern amb accions per
millorar l’eficiència energètica
del Grup gràcies a l’aplicació
d’un pla tècnic, amb objectius
definits i processos de mesura
rigorosos.

El Grup Griñó ha presentat al
Govern central projectes per
optar a uns 500 milions d’eu-
ros dins del programa Next Ge-
nerations de la UE, una propos-
ta en què participen altres
companyies. Podria sintetitzar
aquests projectes?

L’obligat pas cap a la descarbo-
nització del planeta atorgarà a
l’hidrogen un paper protago-
nista. Fer sostenible econòmi-
cament i mediambientalment
la seva producció i fer-lo ac-
cessible al consumidor final
forma part dels objectius es-
tratègics del Grup.

Aquestes manifestacions d’in-
terès presentades dins del pro-
grama Next Generation tenen
un objectiu comú: treballar en
projectes concrets d’impuls de
gasos renovables com el bio-
metà o l’hidrogen verd, tecno-
logies imprescindibles per a
complementar l’electrificació i
assolir els objectius de descar-
bonització.

Es tracta de projectes ubicats
en diferents zones de l’estat
per tal de generar, a partir de la

valorització de residus sòlids i
altres productes de valor afe-
git, aquesta energia considera-
da com el combustible per-
fecte. La utilització de l’hidro-
gen com a font d'energia ofe-
reix múltiples avantatges, ja
que parlem d’un energia 100%
sostenible que no emet gasos
contaminants en generar-se;
aquesta energia sorgeix de
l’hidrogen, element inesgo-
table i el més abundant de
l’univers que, al poder-se em-
magatzemar, permet de la seva
utilització en altres moments i
usos.

La sostenibilitat ja forma part
de l’ADN del seu grup. Cap a on
creu que evolucionarà la gestió
dels residus?

Estem patint una crisi que evi-
dencia les debilitats en les ma-
tèries primeres i de les ca-
denes de valor, els recursos son
finits, la producció de residus
és insostenible i no hi ha lloc
per dipositar tot el que es pro-
dueix. A més els problemes
climàtics requereixen fer ur-
gentment el pas cap a una eco-
nomia neutra en carboni, sos-
tenible i circular. Per això, en
els darrers anys, han sorgit in-
iciatives legislatives que si-
tuen la gestió de residus com
una qüestió rellevant en
aquest àmbit de la circularitat
ja que és imprescindible que
s’allargui la vida útil dels pro-
ductes i es puguin reutilitzar
després del seu reciclatge.

En qualsevol cas, tenim un es-
cenari per davant que ens ha
de permetre continuar desen-
volupant solucions que
converteixin projectes tradi-
cionals en actius que multipli-
quin el seu valor per a la socie-
tat en àmbits com la transfor-
mació de residus en recursos o
a través de la valorització
energètica o material
d’aquests. Per aconseguir-ho, la
innovació, la digitalització i la
transversalitat seran conceptes
claus per un sector que esde-
vindrà cabdal per al desenvo-
lupament sostenible, estimular
el creixement econòmic i per
crear oportunitats d’ocupació.

“Griñó té orígens lleidatans,
però Tarragona es va convertir
aviat en desti idoni per créixer”
Joan Griñó, conseller delegat de la Corporació Griñó
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Grup Borges, referent
agroalimentari tant a
Tarragona com a Lleida
La presència de Borges a les
dues demarcacions es remunta
als inicis de l’empresa quan
sent presents a Tàrrega comer-
cialitzant oli i fruits secs a l’en-
gròs, a l’any 1957 es va fer el
salt a la demarcació de Tarra-
gona, concretament a Reus,
que en aquell moment era la
plaça amb major nombre de
exportadors tant d’oli com de
fruits secs, el qual va significar
l’inici de les exportacions del
grup.

Actualment, per al Grup, els
avantatges de romandre en
aquestes demarcacions són: la
proximitat d’aquestes als prin-
cipals ports marítims com són
els de Tarragona i Barcelona; el
fort arrelament de les activi-
tats d’oli a Tàrrega, on Borges
té una moderna extractora d’oli
de llavors, una refineria i les

plantes d’envasat d’oli d’oliva i
de llavors generant riquesa so-
cial i econòmica a les terres de
Lleidatanes; i la vinculació
amb el territori del Baix Camp
i Tarragonès en el que des de
1957 ha desenvolupat l’activi-
tat d’industrialització i comer-
cialització de fruits secs, esde-
venint el líder català i un re-
ferent mundial en el sector

Tarragona i Lleida es comple-
menten

Cada zona té les seves particu-
laritats però es complementen
perfectament ambdues.

Mentre que Lleida és una zona
dedicada a la indústria agroali-
mentària i l’agricultura, Tarra-
gona destaca pel sector indus-
trial especialment el químic i
el petroquímic i el de serveis,

en particular el turisme i l’ac-
tivitat derivada del port de Tar-
ragona.

Tant Lleida com Tarragona són
productores de bona part dels
productes que ofereix el Grup
Borges i, per això, adquirir la
matèria prima no els suposa
una dificultat afegida el fet
d’estar ubicat en dues demar-
cacions diferents. D’una banda
les indústries processadores de
Borges estan especialitzades i
ubicades en diferents zones: la
d’olis, a la demarcació de Tàrre-
ga, i la de fruits secs a Reus.

Tanmateix, el producte que es
comercialitza arreu del món no
només prové d’aquestes de-
marcacions, sinó que s’adqui-
reix també en d’altres zones de
la Península ibèrica, així com
també s’importa d’altres països

del món especialistes en els
productes que comercialitzen.

En aquest sentit, Borges és una
empresa internacional que co-
mercialitza els seus productes
en més de 110 països essent
un referent mundial tant en el
sector d’olis com en el dels
fruits secs, a més d’una àmplia
gamma de productes propis de
la cuina mediterrània, com po-
den ser les olives, vinagres o la
pasta.

En el cas de les comunicacions
entre Lleida i Tarragona, des
del Grup Borges es considera
fonamental potenciar les vies
de comunicació ràpides i se-
gures tant per ferrocarrils com
per carretera del diferents ter-
ritoris. Això permet poder ser
competitius amb altres zones
geogràfiques amb una major

infraestructura.

Necessitats com seguir inver-
tint en el desenvolupament del
Port de Tarragona, fer realitat
el corredor del mediterrani, o
finalitzar l’A27, són exemples
dels avenços que encara s’hau-
rien de dur a terme en aquest
front en termes d’infraestruc-
tures.

Si bé és cert que Borges Inter-
national Group té el domicili
social a Tarragona -on és l’em-
presa de major facturació, amb
613 milions d’euros-, la seva
capçalera -Pont Family Hol-
ding- la té a Tàrrega, un fet que
denota un cop més la impor-
tància pel Grup a amb-dós ter-
ritoris.

Expansió i implantació

Pel que fa a una possibilitat
d’expansió, Borges defensa que
entrar en un nou territori ofe-
reix sempre l’oportunitat
d’aprofitar les fortaleses locals
i estar més proper als mercats
de clients i consumidors
d’aquella geografia.

Dit això, en el cas que en algun
moment hi hagués una oportu-
nitat expandir-nos en altres in-
drets en el territori nacional o
internacional, des del Grup
Borges les premisses sempre
són les mateixes: comprensió
de la geografia, de les seves
persones i dels trets diferen-
cials que els caracteritzen, per
tal de fer el millor exercici pos-
sible d’adaptació.

Tant Tàrrega com Reus són
dues ciutats ubicades en una
zona d’influència històrica dels
productes que Borges comer-
cialitza fet que en facilita dur a
terme l’activitat industrial. Tan-
mateix, ambdues demarca-
cions tenen universitats espe-
cialitzades en els sectors en
que Borges opera el qual els
permet disposar de capital
humà format i amb les aptituds
adequades per al desenvolu-
pament i creixement de les
seves activitats.



Compartir per
innovar
Tenint en compte que Lleida concentra el 53% de la producció
agrícola i el 47% de la producció ramadera, la Diputació de Lleida
vol aprofitar els fons Next Generation perquè Lleida lideri el de-
senvolupament tecnològic, i una transformació que generi nous
productes i nous mercats per poder desen-
volupar un nou teixit industrial que no
generi competència amb la producció
d’aliments, sinó que el complementi
i que permeti establir vincles amb
sectors industrials com el de l’auto-
moció, el farmacèutic o el de la
producció de combustibles,
entre d’altres”.

Mitjançant campanyes, s’es-
tan potenciant els diferents
sectors productius per im-
pulsar la bioeconomia circu-
lar com la producció d’ener-
gies renovables, la modernitza-
ció del sector agroindustrial i la
gestió forestal sostenible, entre
d’altres, així com mitjançant els
ajuts i subvencions destinats als ens
locals i comarcals es vol potenciar
que aquestes administracions adoptin
fonts energètiques renovables, tant per a
usos elèctrics com tèrmics. Així mateix, s’estan
executant 11 projectes que estan contribuint a la Transformació
Econòmica del Territori, amb 321 actuacions que compten una in-
versió total de 33,7 milions d’euros, dels quals una part estan co-
finançats per Fons Europeus.
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La Diputació de Lleida, a través del Patronat de
Promoció Econòmica, treballa per impulsar el
sector empresarial i industrial del conjunt del
territori, amb tot un seguit d’actuacions, que
van adreçades al reequilibri territorial, a la
protecció del medi ambient, a l’avenç cap a la
societat del coneixement i de la informació i,
al desenvolupament social, econòmic i empre-
sarial de tots els segments productius, un tre-
ball conjunt per contribuir a la necessària
transformació econòmica de les terres de Llei-
da, Pirineu i l’Aran.

En aquest sentit, està impulsant el Projecte Es-
tratègic 2020-2027, per portar a terme aquesta
transformació. Una visió de futur compartida
entre les principals institucions i orga-
nitzacions empresarials, que compta amb la
implicació i el compromís de la Universitat de

Lleida, les Cambres de Comerç de Lleida i Tàr-
rega, l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de
Catalunya.

Identificació de 7 àmbits prioritaris

Aquesta consecució d’un consens pel que fa a
la visió de futur, ha suposat poder treballar i
identificar 7 àmbits prioritaris, que han permès
impulsar vuit projectes tractors que es desen-
voluparan en els propers anys amb finança-
ment dels fons europeus Next Generation, i
que comportaran la creació de noves indús-
tries d’aprofitament forestal, la digitalització
del camp, el desplegament de la xarxa 5G, les
comunitats energètiques sostenibles i la
transformació digital dels tots els ajuntaments
de la plana de Lleida, el Pirineu i l’Aran.

Diputació de
Lleida: innovació
i emprenedoria
sostenible
Activitats i projectes impulsats pel
Patronat de Promoció Econòmica
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El govern aprova uns pressu-
postos amb un increment de la
despesa d’un 17,3% respecte el
2020. Si finalment poden ser
aprovats, l’estat del benestar
en què sortirà reforçat? I Tarra-
gona i Lleida?

Efectivament. Quan parlem
d’un increment del 17,3% vol
dir 5.681 milions d’euros de
més que els últims pressupos-
tos, fins arribar als 38.139 mi-
lions d’euros. D’aquests, tres de
cada quatre euros es destinen

específicament a polítiques so-
cials. Salut té un increment de
recursos de 1.456 milions, Edu-
cació de 1.009 i Drets socials
de 905. Si parlem d’actuacions
concretes, en cito algunes: els
585 milions d’inversió en salut

per implementar millores a
hospitals i CAPs i per a la com-
pra de material; la gratuïtat de
l’educació infantil de 2 a 3 anys
(amb 90 milions per al primer
curs 2022-2023) o un incre-
ment sense precedents en la

dotació per a les polítiques
d’habitatge, que arriba a 749
milions d’euros i que preveu
des de l’ampliació del parc pú-
blic d’habitatges als ajuts a la
rehabilitació o el lloguer.

Estat del benestar són els 26,4
milions d’euros que destinem
en inversió entre els hospitals
de Sant Joan de Reus i al Joan
XXIII de Tarragona. O els més
de 6 milions d’euros que inver-
tirem en noves escoles a
Ponent.

Es poden trobar formules
econòmiques per evitar el des-
poblament de zones depri-
mides com són Ponent i Tarra-
gona?

Aquest pressupostos també es-
tan dissenyats per impulsar la
reactivació social i econòmica
que el país necessita després
de la pandèmia. Una pandèmia
que ens ha ensenyat moltes
coses, entre d’altres, la impor-
tància d’un país connectat i co-
hesionat amb infraestructures
digitals.

Iamb aquest projecte de pres-
supostos destinem, per
exemple, 1,2 milions d’euros
per al desplegament de la fibra
òptica al Camp de Tarragona.
Això és una bona mesura per
facilitar que les persones pu-
guin desenvolupar el seu pro-
jecte de vida a casa seva, que
no hagin de marxar, o, fins i tot,
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Ara més que mai, empresa
www.foment.com

“Tarragona i Lleida, excel·lents
exemples de la gran diversitat
del teixit productiu català”
Jaume Giró, conseller d’Economia i Hisenda
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canviar de lloc amb les ma-
teixes oportunitats que en una
ciutat.

Què s’ha de fer per evitar
aquest dèficit fiscal endèmic
que tenim a Catalunya i com
afecta als pressupostos del
2021.

Si observem l’evolució del dèfi-
cit fiscal des dels anys 80 veu-
rem que, amb lleugeres oscil·-
lacions, es manté de forma per-
manent al voltant del 8% del
PIB, independentment de si
ens trobem en un any de crisi o
de bonança econòmica. Si po-
sem xifres a aquest dèficit, se
situaria aquest any al voltant
dels 18.000 milions d’euros,
gairebé la meitat del pressu-
post pel 2022, que està en trà-
mit parlamentari. Imagini’s les
polítiques que podríem arribar
a impulsar si Catalunya pogués
gestionar tots els recursos que
genera.

Per tant, sembla evident que
l’única manera d’acabar amb el
dèficit fiscal és tenir un estat
propi que ens permeti això,
gestionar tots els recursos.

Quins considera que són els
punts forts de l’economia de
Tarragona? I la de Lleida?

Tarragona i Lleida són dos

exemples de l’extraordinària
diversitat del teixit productiu
català. D’una banda trobem
l’impuls industrial de Tarrago-
na, amb sectors consolidats
com el químic i l’energètic; en
el cas de Lleida, és essencial el
sector agroalimentari, un àm-
bit amb un enorme potencial i
en el qual Catalunya compta
amb recursos suficients com
per esdevenir un país de refe-
rència.

L’alliberament del peatge de
l’autopista A-2 ha obert una
nova via ‘gratuïta’ de comuni-
cació de Tarragona cap a l’in-
terior de Catalunya. Els vincles
amb Lleida i el seu entorn que-
daran reforçats?

Segur que sí. Així ha de ser. Té
tot el sentit que ho sigui. Ja ho
ha estat sempre a una altra es-
cala per la C-14. Tarragona és i
pot ser encara més una sortida
natural al mar pels territoris de
Ponent. Era així ja en temps
dels romans. Segur que hi hau-
ran molts sectors econòmics
de Lleida que es podran bene-
ficiar d’aquesta connexió.

Quins sectors creu que se’n po-
den beneficiar més d’aquesta
millora en les comunicacions?

Doncs els que estiguin prepa-
rats per exportar. Els catalans

som un poble d’anada i torna-
da. Que mirem al món. Jo els
puc parlar de grans sectors,
com poden ser els de l’alimen-
tació, els de les càrniques, però
també els de l’oli o el vi. Però
segur que són molts d’altres
que, amb infraestructures que
hi ajudin, poden arribar a bene-
ficiar-se de les eines per arri-
bar més lluny.

La digitalització no és el futur,
sinó el present. L’economia
avança en aquesta línia. Què
ha de fer el comerç diguem-ne
‘tradicional’ per no quedar-se
enrere i ser capaç de competir?

Catalunya és un país de pimes,
i per això un element clau per
elevar la nostra competitivitat
i crear llocs de treball qualifi-
cats és la plena consolidació
de la indústria 4.0 en l’àmbit
de les nostres petites i mit-
janes empreses. S’hi ha avan-

çat molt, però encara calen
canvis en la cultura empresa-
rial. Ara bé, l’administració pú-
blica ha d’acompanyar aquests
canvis amb les inversions ne-
cessàries en matèria d’infrae-
structures. I aquí enllaço amb
la idea que comentava abans
sobre la importància estratègi-
ca de dotar el territori d’infrae-
structures de fibra òptica. Tam-

bé m’agradaria des-
tacar el Pla d’Educa-
ció digital, que en el
pressupost del 2022
eleva les seves do-
tacions en 246,8
M€.

Quines polítiques
per reactivar l’àmbit
empresarial i
econòmic creu que
poden ser més efec-
tives per donar un
nou impuls a les

terres tarragonines ? En aquest
sentit, quin rol han de tenir les
administracions, tant la catala-
na, com la Diputació de Tarra-
gona com l’Ajuntament tarra-
goní?

La col·laboració entre adminis-
tracions ha estat, és i serà es-
sencial per poder fer front als
reptes que tenim al davant,
tant pel que fa a la reactivació
econòmica com a la protecció
social i la lluita contra la desi-
gualtat, i això ho hem vist cla-

rament en els darrers dos anys
amb l’impacte de la pandèmia.
Ens calen més que mai admi-
nistracions fortes i que col·la-
borin entre elles.

Les terres tarragonines tenen
un gran potencial empresarial
i econòmic, amb una diversifi-
cació de sectors productius
que la fan molt rica en la seva
globalitat. Si totes les seves
administracions remen conjun-
tament, poden arribar molt
lluny.

Des del punt de vista econòmic,
què creu que ens ha ensenyat
la pandèmia?

Ens ha ensenyat, entre moltes
altres coses, la importància
que té la investigació i la re-
cerca. Gràcies a la recerca es-
tem sortint de la pandèmia.
Gràcies a la recerca tenim va-
cunes. I gràcies a les vacunes
hem pogut tornar a la nostra
vida habitual. Tothom ha pogut
tornar a les seves feines pre-
sencialment. L’activitat s’ha re-
près en tots els sectors. Per po-
sar un exemple, que els restau-
rants estiguessin tancats afec-
tava als restauradors, però
també a tota una cadena
econòmica de subministradors
i productors, i en definitiva al
global de la nostra economia.

És clau
consolidar la
indústria 4.0
a les pimes
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“Tarragona ja ha iniciat el
procés de reactivació
social i econòmica”

Com definiria el teixit empre-
sarial de la ciutat?

Tarragona compta amb un
teixit empresarial format per
4.500 empreses aproxima-
dament. La majoria d'elles són
microempreses i pimes, tot i
que som coneguts per les
grans empreses del sector de
la química, la realitat és que la
major part de les empreses tar-
ragonines són petites i mit-
janes.

El sector majoritari és el dels
serveis, seguit de la construc-
ció i de la indústria. Destaquen,
com a característiques del ter-
ritori, les vinculades a la indús-
tria auxiliar de la química i les
del sector logístic, pel pes que
té al territori el dinamisme del
Port de Tarragona i el fet que la

ciutat es troba molt ben
connectada amb les rutes ter-
restres que van cap a la penín-
sula i Europa i amb les rutes
marítimes que ofereix el Port.

Com veu la ciutat de Tarragona
els propers 10 anys?

D’aquí a 10 anys, podrem gau-
dir de molts dels projectes
amb els quals estem treballant
avui en dia. Precisament ara
estem treballant en el nou
POUM de la ciutat i estem fent
l’exercici de com veiem la ciu-
tat en un futur. I veiem una ciu-
tat més cohesionada, més ver-
da, amb més protagonisme pel
ciutadà i del comerç de proxi-
mitat. Estic segur que hi haurà
una transformació important
de la mobilitat a la ciutat i
també en l’àmbit de l’àrea me-

tropolitana. Altres aspectes
que estem treballant ac-
tualment i que tindran un im-
pacte els propers anys és la
modernització dels polígons
industrials de la ciutat o la
consolidació de la digitalitza-
ció del sector públic i privat. Fi-
nalment també viurem un
avanç cap a noves fonts d'ener-

gia, com l’hidrogen verd que ha
de permetre fer més competiti-
va la indústria i els serveis.

Està preparada la ciutat per a
la seva digitalització?

Hi ha una voluntat de propiciar
la digitalització de la ciutat, el
context global ens hi aboca i a

més la pandèmia ho ha accele-
rat tot. Però abans de la co-
vid-19 ja hi havia molta feina
feta, que ens ha permès conti-
nuar treballant durant la pan-
dèmia. Fa uns anys que trebal-
lem en la transformació digital
de l’administració municipal
basada en els següents eixos:
governança estratègica, infrae-
structures i servis TIC per a to-
thom, seguretat i confiança di-
gital, govern digital, obert i in-
tel·ligent, societat i economia
digital i canvi cultural. Ac-
tualment, estem duent a terme
un pla ambiciós de transforma-
ció del model de Govern Digi-
tal en tres línies de treball
prioritàries: per una banda la
tecnologia, amb la incorpora-
ció d’un nou sistema d’infor-
mació corporatiu integral, inte-
grat i obert, per l’altra banda la
millora dels processos i fi-
nalment les persones en la
qual s’està treballant en la for-
mació i competències i habili-
tats digitals que requereix el
context de digitalització, no
sols pels empleats municipals,
sinó també per la ciutadania.

Ser empresari a Tarragona és
sinònim de facilitats?

Des de l’Ajuntament intentem
que ho sigui. Per aquesta raó
apostem per oferir eines als

Manel Castaño, regidor d’Ocupació de l’Ajuntament de Tarragona
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De 8.30 a 9 h
REGISTRE I ACREDITACIÓ DE
PARTICIPANTS

De 9 a 9.30 h
INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL
Excm. Sr. Joan Talarn,
president de la Diputació de
Lleida
BENVINGUDAA LA JORNADA
DAFO
Il·lm. Sr. Carles Puig de Travy,
degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya
Moderador: Josep Puigbó,
periodista.

De 9.30 a 10.20 h
TAULA RODONA I: COM
APROFITAR SECTORS
ESTRATÈGICS.
Una ullada a les accions que
s’impulsen per atraure
talent, a la vigència de les
fires en la dinamització de
territoris, i a casos d’èxit a
Lleida i Tarragona que cal
tenir presents.
Sr. Josep Sánchez Llibre,
President de Foment del
Treball
Excm. Sr. Jaume Saltó,
president de la Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis
de Lleida
Excm. Sr. Jordi Just Miró,
president de la Cambra de
Comerç, Indústria, Navegació
i Serveis de Reus

De 10.20 a 10.30 h
PAUSA I CAFÈ

De 10.30 a 11.20 h
TAULA RODONA II: EL FUTUR
DEL SECTOR ENERGÈTIC I LA
SOSTENIBILITAT DELS
MUNICIPIS.
Energies renovables,
beneficis ambientals i com
influiran socialment per
evitar l’èxode o
abandonament dels pobles
gràcies a la innovació i a la

nova economia.
Mariano Marzo, Catedràtic
emèrit de la Facultat de
Ciències de la Terra de la UB
Sergi Saladié, professor
associat al Departament de
Geografia de la URV
Luisa Fernanda Cabeza, cap
del Grup de Recerca d’Ener-
gies Aplicades de la UdL

De 11.20 a 12.10 h
TAULA RODONA III:
CORREDOR MEDITERRANI,
INFRAESTRUCTURES I
OPORTUNITATS.
Prospectiva per als propers
anys, sinergies possibles i
impuls i oportunitats que ha
de significar.
Representant del Ministeri
de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana
Isidre Gavín, secretari de
Territori i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya
Josep Maria Cruset,
president de l’Autoritat
Portuària de Tarragona

De 12.10 a 12.20 h
PAUSA I CAFÈ

De 12.30 a 13.10 h
CONVERSA ENTRE:
Excm. Sr. Miquel Pueyo,
alcalde de Lleida
Excm. Sr. Pau Ricomà,
alcalde de Tarragona
Moderada per: Josep Ramon
Correal, exdirector de La
Mañana i del Diari de
Tarragona
CLOENDA DE LA JORNADA
DAFO

13.30 h
DINAR NETWORKING
Per a assistents i ponents, a
la mateixa Seu Vella, amb
productes de proximitat.

empresaris i emprenedors de
la ciutat. Per exemple tenim
una oficina de promoció dels
polígons empresarials que ens
permet mantenir contacte
constant amb les empreses
dels polígons per conèixer les
seves necessitats i ajudar-les a
millorar la seva competitivitat
i treballar per atraure noves in-
versions. Recentment, també
hem impulsat el Programa de
transformació digital, que for-
ma part del Pla de reactivació
socioeconòmica. Es tracta d’un
programa d'ajuts econòmics i
de formació per facilitar la
transformació digital de pe-
tites empreses.

Des de l’Ajuntament també te-
nim molt en compte els em-
prenedors i petits empresaris
per exemple amb el programa
d'ajuts a noves empreses, que
consisteix a facilitar ajuts de
fins a 3.000€ als nous negocis
que obren a la ciutat, el pro-
grama d'acompanyament a la
transformació estratègica: Em-
preses amb futur. Tarragona
2030 o el programa d'accelera-
ció empresarial Tarragona Open
Future. En l’àmbit del Comerç
hem apostat molt per donar
suport a la digitalització de
sector amb la posada en marxa
d'una APP i un marketplace mu-
nicipal. Durant la pandèmia,
també s’han impulsat diverses
convocatòries d’ajuts directes
adreçats al petit comerç, ser-
veis com perruqueries, acadè-
mies d'activitats extraescolars,
restauració i oci nocturn. Fi-
nalment, també treballem
colze a colze amb associacions
com Pimec.

Quines accions s’estan duent a
terme per generar nous llocs
de treball?

Aquest any hem impulsat de
reactivació socioeconòmica
que té com a objectiu revertir
l’impacte brutal que ha tingut
la pandèmia a la ciutat. En
aquest sentit hem tirat enda-
vant el programa d’ocupació
municipal TGN pel Civisme que
ha creat 30 llocs de treball per
a persones desocupades de la

ciutat i que ha tingut un pres-
supost de 400.000 euros. Un
altre programa que fa anys que
hi treballem és el 30-plus, té
vol reincorporar les persones
de30anys o més al mercat la-
boral subvencio-
nant aquelles empreses que
volen ampliar plantilla i
contractin algun dels partici-
pants. També des de l’Ajun-
tament oferim ajuts per la
creació d’ocupació, per tal que
les empreses puguin contrac-
tar persones que hagin partici-
pat en els programes de Tarra-
gona Impulsa.

Els serveis ocupen un espai im-
portant en l’economia.Cal rein-
ventar-se després de la pandè-
mia?

La pandèmia ha accelerat can-
vis d'hàbits i tendències de
consum que ja s'havien co-
mençat a notar un temps
abans. I també ha modificat les
prioritats de les persones tre-
balladores a l'hora de cercar
feina. Ara es dóna encara més
importància a les condicions
laborals, sobretot pel que fa a
horaris i facilitats de concilia-
ció. Aquests aspectes estan
provocant que les empreses
dels sectors del transport, el
comerç, la restauració i l'hosta-
leria estiguin trobant més difi-
cultats per cobrir les seves de-
mandes de personal. Hi ha una
clara tendència de fugida cap a
d'altres sectors de persones
que abans treballaven en bars,
comerços...

En relació amb les empreses,
veiem que s'han accentuat els
canvis que ja s'estaven pro-
duint. Si ens fixem en les em-
preses que es mantenen al
mercat i, fins i tot milloren re-
sultats, veurem que moltes han
optat per especialitzar-se en
un segment de mercat molt
concret, digitalitzar-se i apos-
tar per treballar des de la de-
fensa de valors com la sosteni-
bilitat mediambiental o la res-
ponsabilitat social vers els
seus treballadors i l'entorn en
què hi treballa.

Quin camí creu que ha d’enca-
rar el sector turístic?

Les destinacions i tot el sector
turístic s’han d’encaminar a ali-
near-se amb Objectius de De-
senvolupament Sostenible
(ODS) i amb l’estratègia de
transició energètica de l’agen-
da 2030. Parlem de transició
ecològica i digital, creixement
sostenible, resiliència econò-
mica i cohesió social i territo-
rial definits per aquests objec-
tius i estratègies i pels fons
Next Generation, que en bona
part marcaran el camí de la re-
cuperació. La COVID-19 ha po-
sat a prova el sector turístic, un
dels sectors econòmics que in-
dubtablement més n’ha patit
les conseqüències i que ara
afronta una recuperació difícil,
però també amb oportunitats
perquè el turisme sigui soste-
nible en el temps i un element
transformador de les societats
i les economies locals.

Quins altres sectors recomana-
ria com a inversions estratè-
giques per als propers anys?

Crec que els propers anys,
l’economia verda tindrà un fort
protagonisme per exemple
amb la irrupció de fonts d’ener-
gia com l’hidrogen verd. El sec-
tor digital també continuarà
sent un important pol d’inver-
sions.

Pel que fa a Tarragona tampoc
podem oblidar l’economia bla-
va, que és aquella relacionada
amb el mar, i que ens brinda
multitud d’oportunitats.
Aquests són sectors que segur
que generaran riquesa els pro-
pers anys, però a més a més hi
ha altres tendències més mi-
noritàries que també son valo-
rades cada vegada més per als
consumidors, com les em-
preses d’economia social i so-
lidària, les empreses dedicades
a les cures -amb una població
cada vegada més envellida- o
les empreses dedicades a po-
sar en valor el sector agroali-
mentari de Km0.

1DE DESEMBRE DE 2021

SEU VELLA DE LLEIDA.
SALA DE LA CANONJA

TAULES RODONES I
PRESENTACIONS



Inversió, crèdit i finançament per impulsar el 
talent, la innovació i el creixement empresarial.

ICF. La banca pública de Catalunya

Més informació a icf.cat

Tenim el talent

i tenim les eines 

perquè aquest talent 

es mengi el món.


