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EMILIO DURÓ

EMILIO DURÓ OMPLE D’OPTIMISME L’AUDITORI FELIP
PEDRELL DE TORTOSA
Amb gran satisfacció i motivació van sortir el passat divendres 7 d’octubre de l’auditori Felip Pedrell de Tortosa, les 680 persones que van omplir de gom a gom l’auditori, per escoltar al gurú de
la felicitat Emilio Duró.

La conferència organitzada per l’AECE, va tenir
una durada de més de dos hores. I sota el lema
“No vale rendirse”, Duró va satisfer el públic,
entusiasmat, i va demostrar una vegada més
que la recerca de la felicitat és la prova de foc
de la societat actual.
Ell mateix, a l’inici de la conferència va advertir:
“no em prengueu com a model a seguir”. I va
acabar donant alguns consells, malgrat afirmar
que ell no és ningú per donar consells a ningú:
“feu esport, canvieu l’alimentació, preneu complements vitamínics i sobretot (a partir dels 40)
busqueu formes de relaxació, balleu i no deixeu
de somniar: seguiu el cor, no el cap.”
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EMILIO DURÓ

En l’afany de la recerca de la felicitat, hi ha dos
ítems a tenir en compte, segons Duró: la genètica i l’actitud. No es pot fer res contra la genètica, ja que “és la que és”, i l’aprenentatge
bàsic té una data important de caducitat (els
tres anys), pel que fa a la formació de la personalitat. I referent a l’actitud “si els vostres fills
us diuen que volen anar a estudiar a Londres o
a Singapur, jo me’n vaig amb ells, no em quedo
a Tortosa esperant que algun dia em vinguin a
veure amb els néts”.
Amb aquests dos missatges, Duró va aconseguir
arrencar somriures a tots els presents, mentre
anava perfilant un discurs sobre la necessitat de
canviar la manera d’interpretar la realitat, vèncer les pors, defugir de les excuses, i assumir la
pròpia responsabilitat de les accions i decisions
preses.
En la presentació de la conferència el president
de l’AECE, Daniel Cortijo, va demanar directament a Emilio Duró que els donés consells per
“ajudar a aixecar les empreses en èpoques difícils”. Duró, el va respondre aconsellant que:
“les empreses s’han de nodrir de gent jove, els
bons directius son bons perquè s’envolten dels
millors, de gent positiva”, “feu fora als que sempre diuen que no, als que no els agrada res del
que es proposa, als que no tenen passió pel que
estan fent”. “Si et cauen a tu tots els marrons,
per alguna cosa serà”.
El President de l’Associació va celebrar que la
conferència d’Emilio Duró hagi despertat tant
d’interès entre els associats a l’AECE, i del públic
en general. L’acte va finalitzar amb un còctel
Networking al mateix auditori.
Va venir gent d’arreu del territori i de fora d’ell i
vam poder comptar amb la presència del President de la Cambra de Comerç de Tortosa, José
Maria Chavarria i del President de la CEPTA, Josep Antoni Belmonte.
Des de l’AECE, volem mostrar el nostre més sincer agraïment als col·laboradors: Ajuntament
de Tortosa, Consell Comarcal del Baix Ebre, Diputació de Tarragona, IDECE, Homatic Vending,
Oliva Motor i BBVA CX.
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ACTES
II JORNADES COMARCALS EMPRESA I TERRITORI A LES TERRES
DE L’EBRE
El passat 19 de setembre a la seu de l’AECE es
van presentar les conclusions de les Jornades
Comarcals a les Terres de l’Ebre, després de
diferents reunions amb empreses del territori.
Amb la benvinguda del President de l’AECE, José
Daniel Cortijo, va iniciar-se la jornada matinal,
seguida de les intervencions de Juanjo Malràs,

Diputat de RRHH i Polítiques Actives d’Ocupació
a la Diputació, M.A. Bovè, Vicerector de la URV,
Juan A. Duro, Director de la Càtedra d’Economia
de la URV, J.M. Piñol, tècnic de desenvolupament
de la URV i H. Salvat, Director tècnic empresa
CERES. Va tancar l’acte la Directora d’Empresa i
Coneixement, Mercè Miralles.

DEBAT SOBRE INFRAESTRUCTURES I FINANÇAMENT
L’EUROREGIÓ DE L’ARC DEL MEDITERRANI

DE

La seu de l’Associació d’Empresaris va reunir el
passat 4 d’octubre, a diferents representants del
món polític, social i empresarial per debatre sobre
economia, finançament i organització territorial,
tractant diferents punts com, la capacitat financera
de les administracions locals, canvis en el sistema
de finançament autonòmic, inversió pública, entre
altres i un últim debat sobre infraestructures, va
tancar la trobada.

EN RECORD DE PEPE QUEROL
El passat mes de juliol vam rebre una mala notícia,
Josep Querol, Pepe, havia emprés un nou camí,
després de patir una malaltia. Ens deixava per
sempre.
No volíem deixar de fer-li el nostre petit homenatge per ell i la seva família, tants anys vinculada a
aquesta Associació.
Propietari i tercera generació d’Impremta Querol,
SL i fundador d’Etiquer, SL, ubicada al Polígon
Baix Ebre és una empresa referent al seu sector i
casi podem afirmar, que tothom n’ha sentit a parlar
d’ella. La impremta fundada l’any 1905 ha evolucionat amb el temps, amb la implantació de noves
tecnologies, nous avenços, que la fan més líder.
Amb un equip que això ho fa possible, gràcies a la
seva proximitat i professionalitat.

Associats des del 2001, Pepe Querol entra a formar part com a membre de la Junta Directiva i ho
farà fins la seva jubilació.
PEPE FINS SEMPRE!
La Junta
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La Diputació de Tarragona, 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.
El 1r Fòrum d’Inversió CAT SUD reunirà els
millors projectes emprenedors del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre

Precisament, en el marc de les accions de
foment de l’emprenedoria, el proper mes de
novembre tindrà lloc a Tarragona el 1r Fòrum d’Inversió CAT SUD, una plataforma que
posarà en contacte emprenedors i inversors
del territori i que per primer cop han impulsat
conjuntament la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Reus i
ACCIO (l’Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya). L’Auditori
Diputació acollirà, el proper dia 8 de novembre,
la presentació pública d’un total de 8 projectes
amb potencial de creixement que cerquen finançament i que hauran estat seleccionats prèviament. D’aquesta manera culminarà un procés

que inclou la presentació i selecció de projectes,
així com un pla de formació.
La iniciativa té com a objectiu facilitar
l’acostament de persones emprenedores amb
inversors del territori

Els projectes seleccionats accediran a un pla
de formació gratuït
Les candidatures es podien presentar amb el
requisit que es tractessin de projectes constituïts com a start-up en els darrers cinc anys i
amb seu social a Catalunya. Un cop valorades
les propostes, se seleccionaran les vuit idees
de negoci més innovadores i amb millor viabilitat econòmica. Les persones responsables dels
projectes triats tindran al seu abast un pla de
formació gratuït per a perfeccionar les habilitats
i millorar el rendiment empresarial de les propostes escollides. Les sessions s’impartiran durant
el mes d’octubre i tractaran aspectes com la recerca de capital, l’autoconeixement per liderar i
dirigir equips i la preparació per a fer presentacions d’alt impacte i defensar-les davant el públic
inversor. Finalment, el dia 8 de novembre es presentaran els projectes davant de les persones
inversores interessades a finançar noves idees
de negoci.
Un fòrum que aglutina esforços i ofereix una
plataforma única i potent
El 1r Fòrum d’Inversió CAT SUD té el seu origen
en dues iniciatives anteriors destinades a posar en contacte fons de finançament i projectes
emprenedors: el Fòrum d’Inversió dipta.cat, impulsat per la Diputació de Tarragona, i el Fòrum
d’Inversió Tarragona Reus, promogut pels ajuntaments d’aquestes dues ciutats. La suma d’esforços i la confluència en un únic esdeveniment
permet oferir ara un punt de trobada més potent
entre noves oportunitats de negoci i potencials
inversors.
Un moment del Fòrum d’Inversió 2015 a la Diputació de Tarragona
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Breus d’actualitat

Breus

SUPORT AL PLA URBANÍSTIC DEL CENTRE RECREATIU I
TURÍSTIC VILA-SECA I DE SALOU
Municipis costaners del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre, capitals de comarca i consells comarcals
han signat un manifest impulsat per la Diputació on es
destaca l’avantatge econòmic i social vinculat a aquest
projecte turístic. L’AECE hi ha estat present, com a
patronal ebrenca i en representació hi ha assistit el

President, José Daniel Cortijo.
Aquest projecte, anteriorment conegut amb el nom
de Barcelona World i el qual destaca, el President de
la Diputació, que la signatura d’aquest manifest és una
mostra de l’ampli suport institucional i polític a aquest
projecte.

CATALUNYA LIDERA ELS PROJECTES DE FINANÇAMENT DE
L’ICO
Les operacions realitzades per l’ICO en el primer semestre
de l’any a Catalunya, s’han concentrat a exportadors a
curt termini, amb 1.746 operacions (per import de 81
milions d’euros), a empreses i emprenedors, sent en
nombre d’operacions a Catalunya 7.055 (per import de
439 milions d’euros).

Foment del Treball destaca la importància que té el
finançament de l’ICO a Catalunya, on Foment actua des
de 2011 a través de les seves associacions sectorials i
territorials per donar a conèixer i promocionar les línies
de crèdit.
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LO TAULELL AL CARRER
Dintre el marc de la Festa del Renaixement a Tortosa,
aquest any complint la seva 21a. Edició, el president
de l’Associació d’Empresaris, José Daniel Cortijo, va
ser l’encarregat d’inaugurar “Lo taulell al carrer”. Els
comerciants participen a la festa sortint al carrer,
engalanant les parades i els venedors van vestits d’època.

LA TAULA ESTRATÈGICA DEL CORREDOR DEL MEDITERRANI
ES REUNEIX A VALÈNCIA
Trobada a València entre les dues comunitats autònomes,
Catalunya i València, encapçalades pels dos Presidents de
la Generalitat, Carles Puigdemont i Ximo Puig.
L’Associació d’Empresaris, que forma part d’aquesta taula,
amb la representació de Montse Alcón on ha assistit
a aquesta reunió, on l’objectiu és crear un nou marc de
col·laboració entre els dos governs i impulsar el Corredor
del Mediterrani, que ha de permetre desenvolupar i fer
més competitives les economies d’ambdues comunitats.

Foto: Ruben Moreno

UN EQUIP COMUNITARI GARANTIRÀ LA CONTINUÏTAT DEL
PROCÉS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA A TORTOSA
L’Associació d’Empresaris des dels inicis del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural a Tortosa ha estat
donant suport i assistint als grups de treball, amb el nostre
representant, Enrique Alado.
L’Ajuntament de Tortosa, Fundació “la Caixa” i ACISI han
signat el conveni on es recullen els principals objectius i
acords d’aquest projecte.
Aquest conveni i l’Espai de Relació Institucional
s’emmarquen en el Projecte de l’Obra Social “la Caixa”,
que impulsa a 39 territoris de tot l’Estat per configurar un
model d’intervenció social centrat en el protagonisme de
les comunitats locals.

FESTA DE L’AIGUARDENT A PRAT DE COMTE
Si parlem d’una de les festes populars més arrelades al
territori, se’ns dubte aquesta és la Festa de l’Aiguardent
a Prat de Comte, que es celebra al mes d’octubre i és
oberta tothom.
Un any més l’Associació d’Empresaris ha col·laborat en
el Lliurament dels Premis del XIII Concurs de pintura
ràpida Joan Lahosa Valimaña, on la vicepresidenta de la
Ribera d’Ebre, Lidia Brull, ha format part del jurat i n’ha
fet el lliurament a un dels premiats.
-7-

GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE TREBALLADORS DESPLAÇATS A
L’ESTRANGER

legislació comuna europea, formada per diverses directives
i reglaments, la normativa laboral en altres països és molt
variada i freqüentment força diferent a la nostra. Per tot això,
és fonamental un estudi previ de la normativa concreta a
aplicar al país de destinació, la qual cosa implica freqüentment haver de recórrer a consultories especialitzades.
Es poden distingir dos casos:

En el context actual de globalització, i condicionades en molts
casos per la llarga crisi econòmica que arrosseguem, moltes
empreses del nostre país han iniciat o accelerat la seva internacionalització a la recerca de nous mercats per a la seva
expansió o, simplement, per aconseguir suplir la manca de
demanda interna i assegurar la seva supervivència.
Aquesta recerca de nous mercats per part de les empreses
no només consisteix en l’exportació de productes; també
implica en molts casos la participació en obres, projectes i
serveis que requereixen el desplaçament de treballadors
que participaran en la seva execució durant períodes més o
menys perllongats.
A partir del moment en què una empresa es planteja sortir a l’exterior, li sorgeixen moltes qüestions derivades de la
legislació i idiosincràsia pròpies de cada país. Si a més, la
internacionalització comporta el desplaçament dels seus treballadors a l’estranger, haurà de preveure com gestionarà la
prevenció de riscos laborals per protegir adequadament la
seguretat i salut dels seus empleats desplaçats i complir les
obligacions legals que l’afectin.

Treballadors desplaçats a altres països de la UE
D’acord amb la directiva 96/71 / CE sobre desplaçament
de treballadors per a la prestació de serveis, durant el període de desplaçament, tenen prioritat les disposicions legals del país d’acollida sobre drets i condicions de treball
i, entre ells, els relatius a salut i seguretat en el treball.
Però, a més, també s’hauran de respectar aquelles normes del país d’origen que siguin més favorables per al
treballador que les del país de destinació.
1) Treballadors desplaçats a països extracomunitaris
Atenent al que estableix l’Estatut dels Treballadors, la
legislació laboral espanyola és aplicable al treball que
prestin els treballadors espanyols contractats a Espanya
al servei d’empreses espanyoles a l’estranger, sense perjudici de les normes de dret públic aplicables en el lloc de
treball. És a dir, seguirà sent aplicable la Llei de prevenció
de riscos laborals (LPRL) i, a més, s’hauran de complir les
exigències del país de destinació.

A continuació es comenten breument els principals aspectes
a tenir en compte:
Legislació aplicable a la PRL
És un dels aspectes més complexos d’analitzar. Excepte
en els països de la Unió Europea (UE), que parteixen de la
-8-

L’anterior és aplicable si el treballador desplaçat manté
la seva relació contractual amb l’empresa espanyola, és
a dir, quan manté el contracte de treball regit per l’Estatut dels Treballadors que ja tingués prèviament amb l’empresa. Si el desplaçament implica un nou contracte amb
una filial de l’empresa espanyola al país de destinació, la
legislació aplicable passarà a ser la d’aquest país i no la
d’Espanya.
En resum, i com a criteri general, qualsevol que sigui la
destinació, als treballadors contractats a Espanya per
empreses espanyoles se’ls aplicarà les disposicions legals més restrictives i favorables per a ells entre les vigents al país de destinació i les que estableix la LPRL i les
seves normes de desenvolupament.

SEGURETAT SOCIAL
La norma general és que els treballadors desplaçats queden
subjectes a la normativa del país on exerceixen la seva activitat laboral. No obstant això, i en virtut dels acords establerts
entre Espanya i altres països, hi ha força casos en què poden
continuar sent beneficiaris de la Seguretat Social espanyola i
continuaran d’alta i cotitzant a casa nostra.
A l’Espai Econòmic Europeu (EEE), que comprèn la UE, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, el treballador seguirà vinculat a
la nostra Seguretat Social.
En els països amb què hi ha convenis (diversos països iberoamericans, i altres com els EUA, el Canadà, el Marroc,
Rússia...) s’haurà de consultar les disposicions particulars i
l’abast d’aquests convenis.
Si no existeix cap tipus de conveni, s’haurà de realitzar l’alta
en el país de destinació, d’acord amb la legislació d’aquest
país.
En els dos primers casos (EEE i països amb què hi ha convenis), s’haurà de tramitar el desplaçament en les Administracions de la Seguretat Social. També, sigui quin sigui el país de
destinació, és convenient consultar el cas concret en aquestes administracions. Així mateix es pot recórrer a la web de la
Seguretat Social.
Riscos Específics
A part dels riscos derivats directament de l’activitat a realitzar
pel treballador, també hauran de contemplar-se altres riscos
específics que poden existir al país de destinació i que no
tenen una vinculació directa amb el treball a realitzar.
En general, els riscos associats a les tasques que es duran a
terme, no difereixen per realitzar-se en un altre país, excepte
la influència que puguin tenir condicions com l’elevada altitud
o condicions extremes de temperatura i humitat ambientals.
Pel que fa als riscos que no resulten de l’activitat realitzada i
si depenen de les circumstàncies pròpies del país de destinació, els principals són:
ü Situacions de violència derivades de les condicions sociopolítiques al país de destinació (conflictes armats, inseguretat ciutadana i nivells elevats de criminalitat ...).
ü Els derivats de fenòmens naturals extrems com serien les
condicions climatològiques extremes, terratrèmols, etc.
ü Riscos d’accident per condicions deficients de seguretat
viària.
ü Risc d’infeccions a causa de les condicions sanitàries
existents o de malalties endèmiques.
Per prevenir qualsevol inconvenient de seguretat o de salut dels treballadors desplaçats, és fonamental recollir
informació el més detallada possible sobre el país i la zona
on es produirà el desplaçament i definir quines situacions de
les indicades poden donar-se i com s’ha d’actuar, detallant
les precaucions i mesures preventives a adoptar en cada cas.

Tota aquesta informació s’haurà de traslladar al treballador.
Per a això, és recomanable establir guies de seguretat que
recullin la següent informació:
ü Identificació de les possibles situacions de violència, dels
fenòmens meteorològics extrems i dels riscos vials.
ü Pautes de comportament i zones a evitar, per minimitzar
la possibilitat de veure’s involucrat en disturbis o ser víctima d’agressions.
ü Precaucions a seguir en cas de terratrèmols, temporals,
etc.
ü Consells per a la conducció i la seguretat viària, incloent
informació sobre els requisits legals per a conduir vehicles en la destinació (permís de conducció necessari, assegurances...).
ü Telèfon i adreces d’interès (policia, organismes de protecció civil, ambaixada i consolats d’Espanya...).
Així mateix, és aconsellable disposar d’una guia sanitària on
s’indiqui:
ü Informació sobre les condicions higienicosanitàries existents i sobre les malalties endèmiques.
ü Recomanacions sanitàries generals per evitar infeccions
i problemes de salut.
ü Vacunacions necessàries.
ü Telèfons i adreces d’interès en el cas que es requereixi
assistència sanitària.
En relació a les vacunacions, cal indicar que la nostra normativa de prevenció de riscos laborals sobre riscos biològics (Reial Decret 664/1997) obliga que “quan hi hagi risc
per exposició a agents biològics per als quals hi hagi vacunes eficaces, aquestes hauran de posar-se a disposició dels
treballadors, informant-los dels avantatges i inconvenients de
la vacunació”. A més, determinades vacunes són un requisit
indispensable per a l’entrada en molts països.
Una bona font d’informació sobre tot l’exposat en aquest
apartat es pot trobar a les webs del Ministeri d’Afers Exteriors
i del Ministeri de Sanitat (consells per al viatger i vacunacions)
Assistència sanitària en cas d’accident
Per als desplaçaments a països de l’Espai Econòmic Europeu
o Suïssa, el treballador ha de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea, que permet utilitzar la sanitat pública del país
de destinació en les mateixes condicions que els ciutadans
d’aquest país. Es pot sol·licitar en els centres d’Atenció de la
Seguretat Social, o online a la seu electrònica de la Seguretat
Social.
En altres països, la casuística és molt variada i depèn de
l’existència o no de convenis amb Espanya, i de les cobertures que inclouen els mateixos.
En general, als països europeus i en aquells amb els quals hi
ha conveni d’assistència sanitària, el treballador accidentat
rebrà assistència en els serveis sanitaris públics sense haver
d’avançar pagaments per això. L’assistència a centres sanitaris privats no està coberta, llevat de casos d’urgència vital.
En països sense conveni amb Espanya, l’accidentat haurà
d’utilitzar també els serveis sanitaris públics. Però, en aquest
cas, haurà d’abonar el cost de l’assistència sanitària rebuda,
que serà reintegrat posteriorment per la mútua col·laboradora
de la Seguretat social que cobreix els accidents laborals a
l’empresa.
Es poden consultar els tràmits i recomanacions al respecte
amb la mútua corresponent que, a més, sol facilitar un telèfon
d’assistència i orientació 24 hores per al cas d’accidents a
l’estranger.
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ACTES ASSISTITS (juliol-setembre)
• Inauguració i pregó Festa del Renaixement i inauguració “Lo taulell al carrer”.

• Juntes Directives Foment i FEPIME.
• Reunions de treball equip del procés comunitari
Tortosa.

• Acte de la Delegació per la Diada de Catalunya.
• Sessió informativa del projecte ODISSEU.

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

• Sessió informativa Pla Acció Ris3cat a la Cambra
de Comerç de Tortosa.

• Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani a
València.

• Presentació programa Coworking day a Mora
d’Ebre.

• Jornades Montsià Actiu.
• Reunions Centre Recreatiu i Turístic Vila-seca i
Salou.

FORMACIÓ
CURS D’ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA
ESTRANGERA
A les instal·lacions de l’Associació d’Empresaris
hem dut a terme el curs d’Atenció al client del petit
comerç en llengua estrangera, de 30 hores.
Els objectius de l’acció eren adquirir les habilitats
i eines necessàries per iniciar-se o perfeccionar
en anglès la seva tasca davant el públic, practicar

la llengua per poder mantenir converses senzilles
relacionades amb aspectes del dia a dia i de
l’entorn laborals del sector, poder fer trucades
i entendre les que es reben, així com la correcta
redacció de correspondència i millorar l’habilitat
per comunicar-se en diferents situacions.

NOUS CURSOS
NOVES CONVOCATÒRIES
MÉS INFO… AVIAT!
Envieu les vostres necessitats formatives a
aecebre@aecebre.org
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