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Amb la col·laboració de:

Bon estiu!

2N NETWORKING DE LES TERRES DE L’EBRE

40 empreses de les Terres de l’Ebre han
participat activament al Networking organitza
per segon any consecutiu per l’AECE.
El dimarts 10 de maig de 2016, el Parador de
Tortosa ha acollit aquesta jornada empresarial
orientada a facilitar contactes entre clients i
proveïdors. Precisament aquest és l’aspecte
que més ha destacat en la seva intervenció

el president de l’Associació d’Empresaris de
les Comarques de l’Ebre, José Daniel Cortijo.
“Buscar oportunitats comercials costa un gran
esforç, especialment si és a porta freda, per
això activitats com aquesta del Networking és
una bona manera de poder fer nous contactes,
i si podeu vendre el vostre producte avui
mateix, feu-ho”.

La jornada ha estat inaugurada amb una xerrada
per part del director territorial i subdirector
general de Banco Santander, el Sr. Luís Herrero.
Ha comptat amb la participació del Sr. Santiago
Roselló, president de PIMEC Terres de l’Ebre. I
la ponència la realitzat el director de la càtedra
d’Economia local i regional de la Universitat
Rovira i Virgili, Sr. Juan Antonio Duro.
Els aspectes tècnics del Networking han estat conduits pel Sr. Agustín Castejón, Director de l’entitat
especialitzada en aquest tipus activitats “ACCIÓNATE, Apoyo y Trabajo”.
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2N NETWORKING DE LES TERRES DE L’EBRE

Per acabar des de l’AECE volem agrair la
col·laboració i el suport de les següents entitats
i empreses: Banco Santander, Merkamotor
Tortosa, URV, PIMEC Terres de l’Ebre i Diputació

de Tarragona. I, un any més, donar les gràcies
per facilitar-nos la feina al Director del Parador
de Tortosa, Jesús Hernández.

PROPERAMENT…
A l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa, el divendres 7 d’octubre
podrem escoltar Emilio Duró, en una de les seves magistrals
ponències. Serà imprescindible confirmar assistència.
US SEGUIREM INFORMANT!!!
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JORNADES AECE

DIGITALITZAR-SE O MORIR
Des de FEPIME, Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya, té clar, que un dels objectius
prioritaris per aquest any es treballar per millorar
i facilitar la competitivitat de la micro i petita
empresa, que passa obligatòriament per l’adopció
de les TIC en els seus processos.
Amb un programa molt complet que ha comptat
amb experts ponents, que amb intervencions de
20 minuts, han presentat i compartit les avantatges

d’implantar les noves tecnologies i es necessari,
que petites i mitjanes empreses afrontin amb
ambició els seus processos de digitalització o, en
cas contrari, tindran dificultats en el futur.
Agrair a FEPIME i en especial, a la seva Presidenta.
M. Helena de Felipe, que ens volgués acompanyar
en aquesta interessant jornada al nostre territori i
també, agrair a Arcadi Mayor d’Empatica.net, per
participar amb una excel·lent exposició.

ACTUALITZACIÓ EN GESTIÓ
DE LES PRESTACIONS DE
SEGURETAT SOCIAL
Gràcies a la participació de FREMAP, hem presentat
una jornada informativa sobre les novetats
legislatives en la gestió de les Prestacions de
Seguretat Social, amb la ponència de l’advocat de
FREMAP Barcelona, Manel Ramos.

COM EXPORTAR A ALGÈRIA?
El passat 6 de maig, a la seu de l’Associació
d’Empresaris vam reunir empreses del territori,
dedicades gran part de la seva producció a exportarla i, per tant, a informar-se de com s’exporta al país
d’Algèria.
Un representant d’Algèria, acompanyat per Josep
Borrell, va explicar i aclarir els dubtes de les
empreses per saber el funcionament per introduir
els seus productes a aquest país africà.
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CELEBRACIO CENTENARI DE LA FABRICA
El passat dissabte 4 de Juny l’empresa Frupinsa,
membre de l’AECE, va celebrar el centenari de
la seva fàbrica i seu principal de Roquetes, on
desenvolupa les activitats de trencadora d´ametlles
i trossejadora de garrofes, productes tradicionals
de les Terres del Ebre.
La festa va comptar amb l’assistència de quasi dos
cents convidats entre els què hi havia els Alcaldes
de Tortosa i de Roquetes i altres autoritats, així com
el president José Daniel Cortijo en representació
de l’associació. Abans de la festa organitzada a les
instal·lacions de l’empresa, els convidats van tenir
l’oportunitat de visitar les finques experimentals
d’ametllers i garrofers que recentment ha plantat
Frupinsa, on els enginyers encarregats de les
mateixes van fer tota l’explicació de les noves
varietats i tècniques de cultiu emprades per assolir
majors i millors produccions. Els assistents van
mostrar molt d’interès i van realitzar diverses
preguntes als tècnics.
Desprès del dinar amb productes típics de la
zona i rebosteria de garrofa i ametlla, Josep
Borràs, administrador de Frupinsa, va fer un petit
parlament en el que va agrair la col·laboració durant
tots aquests anys a tots els treballadors, clients

i proveïdors i va expressar la seva felicitat per la
recent incorporació a l’empresa del seu fill Miquel,
la 4ª generació de la família a l’empresa. Frupinsa
processa i comercialitza la producció d’ametlles
y garrofes de prop de 2000 pagesos, cosa que
afavoreix la comercialització d’aquests productes
als mercats exportant una part significativa de la
seva producció. En els darrers anys s´ha construït
una nova nau i s´ha actualitzat la maquinaria amb
tecnologia d’última generació. A més l’empresa té
una planta de producció de biomassa a partir de la
closca d’ametlla al Polígon Industrial Catalunya Sud
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Breus d’actualitat

Breus

TAULA ESTRATÈGICA DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI
El President de la Generalitat
ens va convocar a una reunió
per reclamar al govern espanyol l’impuls del corredor del
mediterrani. En la trobada hi
van participar més d’un centenar de persones de tots els
sectors implicats, grups parlamentaris,
administracions
locals, cambres de comerç
catalanes, sindicats, patronals
i universitats.
Es van acordar sis línies de
treball per aconseguir resposta per part de les institucions
espanyoles i europees: estratègia institucional, en matèria
d’infraestructures, en l’àmbit
dels serveis de transport i logístics i la seva digitalització,
econòmica, comunicativa i
operativa.
Una comissió permanent elaborarà el calendari a seguir i vetllarà per la transparència, la transversalitat i el
seguiment de les actuacions.

VI JORNADA INTERNET I EMPRESA
Empatica.net, juntament amb la Cambra de Comerç
de Tortosa, va reunir el passat abril a més d’un centenar de petits empresaris, emprenedors i professionals de sector sota el lema: Com vendre més amb
l’ajut d’internet.
Es va poder gaudir de brillants ponències, seguides
d’una sèrie de Pitch Elevators per part dels assistents, que van precedir d’un dinar Networking.

Felicitar al nostre associat Empatica.net i en concret
a Arcadi Mayor per aquesta sisena edició que ha assolit el seu record de participació.
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Breus d’actualitat

Breus

II JORNADES EMPRESA I TERRITORI AL BAIX EBRE
Una trentena d’empresaris s’han aplegat a la sala
d’actes del Consell Comarcal de Baix Ebre, per
assistir a les jornades organitzades per CEPTA,
la URV i el propi Consell Comarcal, que han servit
per sondejar l’opinió de l’empresariat sobre temes
cabdals pel desenvolupament econòmic del Baix
Ebre com les infraestructures, els equipaments, la
formació professionals, les comunicacions o els
serveis.
El catedràtic d’Economia de la URV, Juan A. Duro,
ha exposat la situació socioeconòmica actual de la
comarca fent un retrat sintètic a partir dels darrers indicadors econòmics disponibles, ha explicat també la
situació actual de les infraestructures i les diverses dinàmiques territorials i ha fet un diagnosi de la comarca a
partir dels seus punts forts i dels seus punts febles.

NIT EMPRESARIAL 2016
La CEPTA un any més ha organitzat la Nit Empresarial
per reconèixer el treball i esforç de moltes de les
empreses de la província i, del nostre territori, ha
obtingut el Reconeixement, l’empresa Bodegas y
destilerías Lehmann, SA, destil·leria familiar fundada el
1870 i dirigida actualment per la cinquena generació.
Dedicada a l’elaboració de licors i aiguardents
tradicionals. Empresa de llarga tradició sempre dins
la mateixa família i que aposta per l’elaboració de

licors i aiguardents a partir de la producció agrària
local: arròs, taronges, mandarines, cireres, vi, etc...
Actualment, estem presents al canal Horeca i grans
superfícies i exporten a la Unió Europea, Sud-Amèrica
i puntualment, Xina.
Alguns membres de la Junta de l’Associació van
voler recolzar a Emili Lehmann en el lliurament del
merescut reconeixement.

ACTES ASSISTITS (abril-juny)
• Juntes Directives Foment i FEPIME.

• Nit Empresarial CEPTA.

• Reunions de treball equip del procés comunitari
Tortosa.

• Reunió de patronals amb el Secretari de Treball.
• Consell Econòmic i Social IDECE.

• Assemblea Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià.

• Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani.
• Presentació informe d’economia Terres de l’Ebre
2015 a la URV.

• Participació en tertúlies al Canal Terres de l’Ebre.
• IV Fòrum d’Ocupació Universitària.

• Celebració Centenari fàbrica Frupinsa.

• Inauguració ExpoEbre i Dia de les Terres de l’Ebre.
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Els Premis Emprèn 2016 de la Diputació de Tarragona ja estan en marxa

Enguany els premis es reformulen per arribar al màxim d’àmbits i sectors

Premiats de l’any 2015 amb el president de la Diputació de Tarragona

Els guardons mantenen la dotació i s’atorgaran a les categories: Turisme, cultura i
experiències; Salut i esport; Tecnologia i innovació; Eficiència energètica i sostenibilitat i
Economia social
oferir més d’un centenar d’hores de formació que
van comptar amb 231 participants.
Una plataforma que impulsa projectes d’èxit
Des que es van posar en marxa els Premis Emprèn,
l’any 2013, han participat en el concurs 269 projectes
amb 485 persones participants, 20 d’aquests
projectes han resultat guanyadors. La majoria de
les iniciatives guanyadores (un 95%) continuen en
funcionament i la meitat han crescut, ja sigui perquè
han iniciat processos d’exportació internacional,
perquè han ampliat el mercat o els serveis, o perquè
han incorporat nous socis.
Aquests guardons venen de lluny i han anat
evolucionant per adaptar-se a les noves necessitats
econòmiques i socials. L’any 2006 va tenir lloc el
primer lliurament dels premis “Emprèn en femení”,
que durant 7 anys van comptar amb un total de 250
projectes empresarials i amb més de 350 persones
participants.
La Diputació al costat dels emprenedors del
territori
Assessorament i suport a la creació d’empreses,
formació per a nous projectes de negoci i per
aquells que, un cop consolidats, volen créixer
i innovar, ajut per al finançament de projectes i
orientació per a la transmissió de negocis. Aquests
són els principals serveis que la Diputació de
Tarragona posa a disposició dels emprenedors
de la demarcació, sovint amb la col·laboració
d’universitats i empreses. Totes aquestes
accions, sumades a la convocatòria anual dels
Premis Emprèn d’impuls a l’emprenedoria,
contribueixen a fomentar l’ocupació i afavoreixen
el desenvolupament econòmic del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria i
contribuir a generar ocupació al territori, la Diputació
de Tarragona convoca una nova edició dels Premis
Emprèn, que aquest any 2016 es reformulen per
adaptar-se als nous temps i arribar al màxim d’àmbits
i sectors. En concret, els guardons s’atorgaran a 5
categories (Turisme, cultura i experiències; Salut i
esport; Tecnologia i innovació; Eficiència energètica i
sostenibilitat i Economia social) i la dotació econòmica
es manté en 35.000 euros. Aquesta quantitat es
distribuirà en 5.000 euros per a cada modalitat i,
a més a més, s’inclouen dos reconeixements per
categoria dotats amb 1.000 euros cadascun. Amb
aquesta nova distribució augmenten els premis que
tenen dotació econòmica.
El concurs s’adreça a persones emprenedores del
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que
vulguin posar en marxa un projecte empresarial.
Les propostes es poden presentar a la Diputació
de Tarragona fins al proper 31 de juliol. Les
bases es poden consultar al web www.dipta.cat/
premisempren.
La formació: valor afegit dels Premis Emprèn
Per tal d’assessorar totes aquelles persones que
vulguin optar als Premis Emprèn la Diputació
organitza, durant tot el mes de juny, un seguit de
jornades formatives i informatives arreu del territori per
proporcionar eines i coneixements pràctics enfocats
a la creació i promoció de projectes empresarials.
Les sessions compten amb el testimoni i experiència
de guanyadors i participants d’anteriors edicions
dels Premis. L’any 2015 la Diputació de Tarragona
va dur a terme més d’un centenar d’accions
d’assessorament en matèria d’emprenedoria i va
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TERTÚLIES CANAL TERRES DE L’EBRE
L’AECE s’ha convertit en col·laborador habitual
dintre el programa “L’Ebre al dia”, presentat i
moderat per Ximo Rambla.
Podeu veure totes les tertúlies a la nostra pàgina
de facebook.

En les darreres tertúlies han intervingut José Daniel
Cortijo i Enrique Alado per tractar temes d’actualitat
i debatre sobre ells.

FORMACIÓ
Actualment s’està cursant a les instal·lacions de
l’AECE, una acció formativa sobre “Atenció al client
del petit comerç en llengua estrangera”, amb una
durada de 30 hores és una acció que capacitarà
als alumnes per poder desenvolupar correctament
la tasca de cara als clients de parla anglesa.

HORARI D’ESTIU
Del 27 de juny al 2 de setembre el nostre horari d’oficina
serà de 9:00 a 13:00 hores i tancarem la setmana
del 8 al 12 d’agost i la del 6 al 9 de setembre. A
partir del 12 de setembre tornarem en l’horari habitual.
En cas de voler contactar amb nosaltres fora d’aquest
horari, us podreu comunicar a través del correu electrònic
aecebre97@gmail.com
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APRENDRE A DEIXAR DE FUMAR DES DE L’EMPRESA
Fa uns mesos parlàvem de l’empresa saludable,
un tema que en alguns moments pot semblar
una moda de les moltes que apareixen i
desapareixen sense més, no obstant això
cada vegada existeixen més evidències dels
beneficis que aporta a l’empresa ajudar als
seus empleats a integrar hàbits saludables.
I no tot es redueix a promoure una alimentació
sana o promoure l’esport, és molt important
poder recolzar als treballadors a abandonar
els hàbits que perjudiquen seriosament la seva
salut.
El passat 31 de maig es va celebrar el dia
mundial sense tabac, un hàbit responsable d’
1,2 milions de morts a l’any a la regió europea
de l’ OMS (14% de totes les defuncions) i al
nostre país causa prop de 55.000 morts a
l’any. Fumar incrementa en un 70% el risc de
morir prematurament per diverses malalties
derivades del consum de tabac. S’estima
que el consum d’un paquet diari durant 15-20
anys, redueix en 6-8 anys l’esperança de vida.
El risc és directament proporcional al temps
i quantitat de consum, a la profunditat de la
inhalació del fum i al contingut en nicotina i
quitrà de les cigarretes.
Des de l’any 2011 s’aplica en totes les
empreses la prohibició de fumar en les seves

instal·lacions. Aquesta normativa ha ajudat a
deixar de fumar a molta gent per la dificultat
que suposa no poder fer-ho als espais públics,
malgrat això Espanya és el novè país de la Unió
Europea amb major percentatge de fumadors,
un 29%.
A més del greu perjudici que suposa per a la
salut l’hàbit de fumar, aquest també comporta
un elevat cost per a les empreses. Segons
l’Agència Europea de la Seguretat i Salut en
el Treball, les xifres mostren que les persones
fumadores solen tenir baixes per malaltia, tant
de curta com de llarga durada, amb major
freqüència que els qui no fumen o els qui
han deixat l’hàbit. Els fumadors són menys
productius en el treball quan fan descansos
per fumar. El perjudici ocasionat per un incendi
relacionat amb el tabaquisme, així com els
costos de neteja i manteniment suposen un
cost addicional al fet de fumar en el treball.
Deixar de fumar no és tasca fàcil, i la major part
dels fumadors necessiten ajuda per abandonar
l’hàbit. La millor forma que té l’empresa per
recolzar als seus treballadors és oferint-los un
programa per deixar de fumar. Aconseguir que
s’abandoni aquest hàbit suposa un benefici
per a tots.
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