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JOAN PUJOL, SECRETARI GENERAL DE FOMENT 
DEL TREBALL DE VISITA A LES TERRES DE L’EBRE
A la seu de l’AECE, hem tingut la visita del Sr. Joan Pujol, 
Secretari General de Foment del Treball Nacional, 
una trobada al nostre territori, per tractar temes molt 
importants i d’actualitat, com les infraestructures, 
el Corredor del Mediterrani, l’evolució dels mercats 
europeus i asiàtics, la indústria alemanya, entre 
altres qüestions que preocupen a l’empresariat, com 
l’absentisme laboral i la falta de productivitat a les 
empreses.

La Presidenta de l’Associació ha agraït públicament 
la visita a la seu de la patronal ebrenca, on també 
l’han acompanyat el President de CEPTA, J. Antoni 

Belmonte, els ex-presidents de l’AECE, Rafel Lluís, 
Emilio Castellà i José Daniel Cortijo, i altres membres 
de l’actual Junta.

La Junta Directiva de Foment ha convocat la reunió 
de l’Assemblea Electoral per a l’elecció de President 
i Junta Directiva per al 5 de novembre. Segons el 
que estableix el Règim Electoral i ha aprovat el Pla 
Electoral d’aquesta nova convocatòria d’eleccions.

La Junta Directiva ha agraït al president sortint, 
Joaquim Gay de Montellà, la seva dedicació i esforç 
a favor de Foment, més en els darrers vuit anys que 
han estat tan complexos quant a l’economia i el 
context polític.

D’altra banda, el vocal de la Junta Directiva Josep 
Sánchez Llibre ha comunicat la decisió de presentar 
la candidatura a la Presidència de la institució. 
Sánchez Llibre ha subratllat el seu agraïment 
vers Joaquim Gay de Montellà per haver-li donat 

l’oportunitat de formar part de la Junta Directiva i, 
com a tal, representar la patronal catalana en el sí de 
la CEOE. També ha mostrat gratitud cap al President 
de la CEOE, Juan Rosell, per haver-li fet confiança i 
exercir d’interlocutor de l’empresarial amb les Corts 
espanyoles.

5 DE NOVEMBRE ELECCIONS A FOMENT

La Junta Directiva actual, va voler retre homenatge a 
José Daniel Cortijo, últim President de l’entitat per la 
seva dedicació i treball al capdavant de la patronal i 
on seguirà com a vocal de la Directiva.

També, es va homenatjar a l’ex-President, Emilio 
Castellà, com els membres de Junta sortints, Ferran 
Sebastià, Lidia Brull i Juan José Royo. 

MERESCUT HOMENATGE A JOSÉ DANIEL 
CORTIJO I EX-DIRECTIUS DE L’AECE

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
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ACORDS DE COL·LABORACIÓ

Benet García, que pertany a la xarxa agència d’Axa 
Seguros, gràcies a aquest acord, podrà fer l’estudi 
de necessitats i riscos de les empreses associades a 
l’AECE. 
Axa considerarà als associats, clients prioritaris, en 
quan als descomptes comercials.
L’objectiu principal és que els associats a l’AECE es 

vegin beneficiats d’un servei personalitzat i d’unes 
primes molt avantatjoses per als seus interessos. 
Per part d’AXA, han signat el present acord, Albert 
Macaya, Director Canal Agentes Territorial Catalunya 
i Juan Carlos Castaño, Administrador Benet García, 
SL i per part de l’AECE, Maria José Fernández Ferrer, 
Presidenta.

AXA SEGUROS 

L’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre 
(AECE) i Instituts Odontològics Associats, SL (IOA) 
hem signat un acord de col·laboració per a oferir-vos 
condicions preferents en la contractació dels serveis.

IOA disposa i ofereix d’una àmplia xarxa de Centres 
Mèdics Odontològics dotats amb les darreres i més 
innovadores tecnologies per a l’assistència mèdica 
odontològica a nivell de Catalunya, posant a la seva 
disposició en l’horari d’atenció al pacient, quadre 
mèdic, equipament i característiques necessàries per la 
correcta praxis i la seva satisfacció.

IOA assumirà la responsabilitat de la prestació dels 
serveis i atenció prestada davant dels seus pacients.

A continuació detallem els esmentats serveis:
•	 Programa Social IO de Prevenció per la salut 

bucodental.
•	 Odontologia general, condicions especials.
•	 Ortodoncia, condicions especials.
•	 Implantologia, condicions especials.

Disposen de clíniques a Amposta, Tortosa, Sant Carles 
de la Ràpita i Alcanar.

INSTITUTS ODONTOLÒGICS ASSOCIATS, SL

Més informació a:
aecebre@aecebre.org

977 440 088
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ADHESIÓ AL MANIFEST DESDOBLAMENT N-420

El passat 25 de setembre, en un acte públic a la seu 
de la Cambra de Tortosa, es va llegir el Manifest en 
el qual l’ens cameral sol·licita a les administracions, 
la seva voluntat de donar suport al desdoblament 
de la N-420, la C-43 i la C-12 al constituir la via 
natural per a dur a terme la projectada connexió de 
l’Aragó amb el mar Mediterrani, per considerar-la 
la millor alternativa pels ciutadans i pels interessos 
socioeconòmics existents en tots aquests territoris, 
un eix vial que constituiria un element real de 
dinamització i vertebració territorial.

La Presidenta de l’AECE va participar en el debat de 
l’acte i va donar recolzament públic, juntament amb 
desenes d’alcaldes i els agents socioeconòmics 
del territori.

Tanmateix, la patronal ha signat el document 
d’adhesió al manifest, que ha fet arribar a la 
Cambra perquè, totes les adhesions siguin 
presentades davant el Ministerio de Fomento del 
Govern d’Espanya.

L’AECE ES SUMA AL MANIFEST A FAVOR DEL DESDOBLAMENT 
DE LA N-420 FINS AL CORREDOR DEL MEDITERRANI
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ACTES

La Presidenta de l’AECE, Maria José Fernández, 
acompanyada d’alguns membres de Junta, han 
rebut a representants de PIMEC Terres de l’Ebre, 
el seu President, Santiago Roselló, el President de 
PIMEC Comerç i Autònoms de les Terres de l’Ebre, 
Joan Caballol i el Secretari Territorial, Ramon 
Salvans.

Una trobada distesa on s’ha remarcat la importància 
de tenir bona relació, que sempre l’hem tingut, 
però que no sigui tan freda i tinguem contacte i 
informació dels actes que anem fent per les dues 
parts, en definitiva, que totes les col·laboracions 
són bones.

Juntament amb ACCIÓ – Agència per la 
Competitivitat de l’Empresa, hem dut a terme 
una sessió anomenada “Augmenta la capacitat 
d’innovació de la teva pime” on un grup 
d’empresaris i emprenedors han pogut aprendre a 
generar noves idees que donin resposta a diferents 
reptes. Sistematitzar el procés creatiu i per innovar 
amb una metodologia de quatre fases, anomenada 
Binnakle.

AUGMENTA LA CAPACITAT D’INNOVACIÓ DE LA TEVA PIME

A la seu de l’AECE hem realitzat una jornada sobre 
“El Relleu Generacional a l’Empresa Familiar o el 
repte de posar el futur a l’agenda del present”.
L’expert Xavier Plana, va exposar com preparar una 
transició ordenada, plantejant una metodologia 
que consta de diferents fases i, en funció, dels 
resultats d’aquestes proves inicials, es concretaran 
les etapes següents per definir un projecte 
d’acompanyament i implementació, que pot 
derivar en diverses opcions, com ara un projecte 
estratègic, redefinir el model de negoci, millora els 
processos, formació en gestió, etc.

EL RELLEU GENERACIONAL A L’EMPRESA FAMILIAR

PIMEC TERRES DE L’EBRE VISITA L’AECE
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Breus d’actualitat

ELS AGENTS SOCIALS SIGNEN 
L’ACORD INTERPROFESSIONAL 
DE CATALUNYA
En un acte públic al Palau del a Generalitat, els 
agents socials van signar l’Acord Interprofessional 
de Catalunya (AIC). 
Tal i com estableix l’apartat primer de l’AIC, 
aquest té naturalesa jurídica obligacional, per 
tant, es constitueix com una sèrie de criteris, 
recomanacions i orientacions a la negociació 
col·lectiva amb el major respecte a l’autonomia de 
les unitats negociadores dels Convenis Col·lectius.

ANTONI BELMONTE REVALIDA LA SEVA CANDIDATURA EN LES 
ELECCIONS DE CEPTA
Només una candidatura ha concorregut a les 
eleccions de la Confederació Empresarial de la 
Província de Tarragona (CEPTA), celebrades el 
passat 26 de setembre, amb Josep Antoni Belmonte 
com a únic participant que s’ha ofert encapçalar 
la patronal tarragonina durant els pròxims quatre 
anys. 
Durant el transcurs de l’Assemblea s’ha constituït 
la nova Junta Directiva, on la Presidenta de l’AECE, 
Maria José Fernández, en serà membre tant de la 
Junta com del Comitè Executiu.

INAUGURACIÓ DE LA NOVA UNITAT NEFROLÒGICA DE L’HOSPITAL 
DE LA SANTA CREU DE JESÚS
La nova unitat d’assistència nefrològica de 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús i que presta 
servei a totes les Terres de l’Ebre té capacitat 
per a dur a terme tractaments d’hemodiàlisi a 44 
pacients per torn. Amb instal·lacions equipades 
amb tecnologia de darrera generació, el nou 
equipament permet garantir el benestar i la millora 
atenció als seus usuaris.

Durant l’acte han intervingut l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, la directora de l’Hospital, 
Dra. Almudena Garnica, el gerent d’operacions 
de Fresenius Medical Care, Pere Costa. A més, 
hi ha assistit, el conseller delegat de GESAT, Pere 
Panisello i professionals sanitaris. Carlos Ripollés 
hi ha estat present en representació de l’AECE.



-7-

Breus d’actualitat

El Centre Empresarial de la Terra Alta ha celebrat 
una jornada sobre els Fab Lab, espais de creació 
i fabricació digital així com la importància de 
l’economia col·laborativa. 
Durant la jornada s’ha pogut veure el funcionament 
d’una impressora 3D i s’ha exposat les utilitats en 

3D que es desenvolupen en l’entorn productiu de 
la indústria.
El President del Consell, Carles Luz reitera que 
durant els últims quatre anys són molts els casos 
d’èxit.

PRESENTACIÓ “FAB LAB TERRES DE L’EBRE”

La defensa del Corredor Mediterrani ha reunit uns 
2.000 empresaris i representants de la societat civil 
del conjunt d’Espanya al Palau de Congressos de 
Catalunya, a Barcelona.

L’esdeveniment ha estat organitzat per la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios (AVE) i ha comptat 
amb la presència del Ministre de Foment, José Luís 
Ábalos, que ha defensat la importància d’una infra-
estructura clau per a la competitivitat, la vertebra-
ció i la mobilitat del territori espanyol.

S’ha celebrat el compromís de la societat ci-
vil amb aquesta infraestructura, tal com ho 

constata l’èxit del canal de comunicació 
www.elcorredormediterraneo.com, on s’han reco-
pilat més de 100.000 signatures favorables al Cor-
redor Mediterrani.

L’objectiu d’aquesta plataforma digital impulsada 
per AVE el 2016 són escenificar la importància i 
necessitat de la infraestructura; conscienciar el 
conjunt del país perquè s’impliqui en la seva reivin-
dicació; i aconseguir que els representants públics 
es comprometin amb l’execució de la infraestruc-
tura perquè la mateixa sigui una realitat.

2.000 EMPRESARIS ES REUNEIXEN A BARCELONA PER DONAR 
SUPORT AL CORREDOR MEDITERRANI
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QUINA CULTURA DE PREVENCIÓ TENIM A L’EMPRESA?

LA VISIÓ QUE ES TÉ DE LA PREVENCIÓ
En molts casos es té el punt de vista de que les 
actuacions de prevenció han de dirigir-se per un 
igual a tots els riscos identificats i que es valori 
aquesta activitat en base a si s’han fet més o 
menys accions preventives amb independència del 
nivell de risc amb el que tinguin relació. És tracta 
d’aquell enfocament que pressuposa que actuar 
sobre qualsevol risc aporta la potencial reducció 
d’accidents greus.

Amb aquest enfocament no es dediquen els 
esforços amb proporcionalitat i cal pensar en que 
és millor adoptar la cultura preventiva de que s’han 
de fer accions preventives en base a la priorització 
dels riscos identificats, és a dir, riscos més greus; 
actuacions prioritàries. És evident que s’ha 
d’entendre que la priorització no és només realitzar 
unes accions primer que altres, sinó que també 
s’hi posi un major interès, esforç i/o exigència. 

Aquest tipus de cultura preventiva possibilita que 
la prevenció sigui més entesa per part de totes 
les persones que formen l’empresa i que es pugui 
aconseguir una consciència compartida entre tots, 
tot i reforçant que aquest “tots” també són altres 
persones que en algun moment hi hagi a l’empresa: 
contractistes, ETT, visites. Si bé l’empresari és el 
responsable de la seguretat y salut dels treballadors 
i treballadores, cada una d’aquestes persones té 
funcions de prevenció que cal que porti bé a terme.

LES POSSIBILITATS DE MILLORA
És habitual pensar que per a millorar la cultura 
preventiva s’ha d’actuar sobre la tècnica i sobre la 
competència de les persones que treballen, però 
sense ser un plantejament del tot dolent, les majors 
millores que es poden aconseguir en prevenció es 
troben en les accions que van dirigides sobre el 
factor humà i sobre els organitzatius.

El factor humà està influenciat per les condicions a 
les que s’han sotmès les persones, amb un efecte 
positiu o negatiu, segons sigui el cas. Si la condició 
es negativa, és fàcil que la resposta de la persona 
sigui negativa; “ser ordenat en un taller on tot és 
desordre, serà difícil d’aconseguir per un individu”.

Amb tot això, és evident que les accions tècniques 
han d’estar assegurades  (proteccions, sistemes 
de seguretat, etc.), ja que són els aspectes més 
clars que exigeix la pròpia normativa de prevenció 
de riscos, que cal complir. I també s’han de tenir 
definits els procediments, els processos i les 
normes de prevenció.

L’ORGANITZACIÓ I LES PERSONES
La cultura preventiva que reforcem en aquest article 
ens porta cap aquest punt com un dels importants, 
ja que condicionen una activitat humana eficient i 
segura.

Aquesta cultura preventiva ha d’aconseguir estar 
integrada en tot i tots. És necessari que tothom 
es senti responsable de la prevenció tant per les 
accions que hagi de fer com per les aportacions per 
a la millora de la eficàcia del sistema (proactivitat).

La implicació ha de ser: del personal, dels 
comandaments, de la direcció, dels representants 
de treballadors, dels qui assessoren en prevenció; 
tots en la mateixa direcció i sentit.

Ara bé, aquesta implicació requereix que hi hagi 
un entorn de participació propici, receptiu a 
aportacions de qualsevol de les persones, que 
ha de complir amb els requeriments legals però 
a la vegada establir la gestió necessària per 
l’empresa en concret -adaptada a la realitat que 
tingui l’empresa-, que pugui portar-la terme i que 
es millori en continu.

Totes aquestes accions, les que queden 
perfectament regulades i les que cal que s’adaptin 
en el dia a dia, queden encabides dins les limitacions 
que l’empresa pugui tenir i la tipologia de l’activitat 
que realitza. No es tracta d’establir una prevenció 
que superi les necessitats que tingui l’empresa. Un 
excés de prevenció no assegura la millora, el que si 
produeix millora és una prevenció equilibrada, però 
que aconsegueixi eficàcia.
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CLOU L’ACCELERADORA “EBRE UP”, QUE HA IMPULSAT 
10 EMPRESES EMERGENTS DE LES TERRES DE L’EBRE

DIPUTACIÓ

Aquesta iniciativa, coordinada per la Diputació 
de Tarragona, ha ofert a les startup un programa 
d’acompanyament, formació empresarial i mento-
ria per a afavorir-ne el creixement i la consolidació
L’Acceleradora ‘Ebre Up’, el programa d’acompanya-
ment, formació empresarial i mentoria creat per im-
pulsar 10 empreses emergents de les Terres de l’Ebre, 
ha clos aquest dimarts després de 8 mesos de treball. 
La iniciativa ha estat coordinada per la Diputació de 
Tarragona i ha comptat amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Tortosa, la Cambra de Comerç de Tortosa 
i la Universitat Rovira i Virgili, amb el suport d’ACCIÓ, 
de la Generalitat de Catalunya.

L’acte, que s’ha celebrat a la Cambra Oficial de Co-
merç Indústria i Navegació de Tortosa, ha servit per 
aplegar els agents que hi han participat. Represen-
tants de les empreses que hi han format part han 
valorat la seva experiència durant aquests mesos de 
treball, en què han rebut coneixements i eines de ges-
tió per poder tirar endavant amb èxit el seu projecte 
empresarial. Totes elles han tingut accés a 120 ho-
res de formació a càrrec d’experts en àmbits com les 
metodologies emprenedores, fonaments economico-
financers, fonts de finançament, màrqueting, gestió 
del factor humà, internacionalització, dimensió tech 
de l’empresa, aspectes legals, eines de comunicació 
i presentació de projectes; així com la mentoria i l’as-
sessorament a càrrec de professionals que els han 
acompanyat de manera individualitzada.

L’acte ha comptat amb la participació del diputat 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i 
Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, Joan Jo-
sep Malràs; del tinent d’alcalde i regidor de Promo-
ció Econòmica, Comerç, Fires i Agermanaments de 
l’Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, i del gerent 
de la Cambra de comerç de Tortosa, Francesc Min-
guell. A més, hi han assistit representants d’altres en-
titats col·laboradores, i professionals que han format 
part de l’Acceleradora ‘Ebre Up’.

Les 10 empreses que hi han participat són:

.VÈRTEX COMUNICACIÓ: Agència de Comunicació 
integral.

.AXYT CONSULTORIA: Empresa dedicada a la ges-
tió de comunitats de propietaris, assessorament fis-
cal, comptable i laboral.

.GLOBALS DESIGN & DEVELOPMENT: Empresa 
dedicada a la comunicació a través del disseny gràfic, 
la programació informàtica i el màrqueting.

.EQUIPO MADERA: Empresa que treballa la fusta 
d’una manera innovadora.

.COMERCIAL AZ AZEYTUN: Empresa dedicada a la 
producció d’olis d’oliva verge de les varietats arbequi-
na i empeltre. 

.NATUREBRE EXPORT: Empresa dedicada a la pro-
ducció, manipulació i exportació de cítrics. Compten 
amb 150 pagesos associats i exporten a Alemanya, 
França i Països de l’Est i Escandinaus.

.TREEMATERNITY: Empresa que ha desenvolupat i 
patentat un producte per a l’assistència a l’embaràs 
i al part.

.ESPAI HARUNA: Empresa que disposa d’una Eco-
botiga i que promou tallers, classes i teràpies naturals 
i holístiques per a la salut.

.CELLER ARRUFÍ: Celler ecològic que conrea les 
seves pròpies vinyes. Ja exporta a diversos països 
d’Europa.

.MÉS QUE MÒBIL: Empresa de reparació i assesso-
rament en telefonia mòbil.

Acceleradora ‘Camp Tgn Up’
Aquest model de programa d’impuls empresarial tam-
bé s’ha impulsat al Camp de Tarragona, amb la col-
laboració d’11 entitats: l’Ajuntament de Reus (Redes-
sa), l’Ajuntament de Tarragona (Tarragona Impulsa), 
l’Ajuntament de Valls (Vallgenera), l’Ajuntament del 
Vendrell (l’Eina), Concactiva del Consell Comarcal de 
la Conca de Barberà, el Consell Comarcal del Baix 
Camp, el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Con-
sell Comarcal del Priorat, el Consell Comarcal del Tar-
ragonès i la Universitat Rovira i Virgili (URV Emprèn). 
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L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompa-
nyada del regidor de promoció econòmica, Emili 
Lehmann, ha visitat la fàbrica d’Ercros de la seva 
localitat. La visita respon a la invitació que l’empre-
sa els va traslladar arran de la presa de possessió 
de l’alcaldessa a principis d’any.

Agustín Franco, director general de negocis d’Er-
cros; Jaume Reig, director de la divisió de quími-
ca intermèdia; Santiago Rodríguez, director de la 
fàbrica, i Teresa Camarasa, cap de I+T de la divi-
sió, han estat els encarregats de rebre els repre-
sentants del consistori municipal. La jornada ha 
començat amb una breu explicació sobre els pro-
cessos productius de la fàbrica i ha continuat amb 
una visita a les plantes de formaldehid i pentaeritri-
tol. Finalment han visitat el departament d’I+T i la 
planta pilot.

Durant la visita, l’alcaldessa ha estat informada so-
bre l’ampliació de la capacitat de producció que 

s’està duent a terme a la planta de pentaeritritol, 
que permetrà augmentar en un 17% la fabricació 
d’aquest producte i que suposa una inversió de 3 
milions d’euros.

La nova planta entrarà en funcionament l’últim 
trimestre d’aquest any i és un exemple de l’apos-
ta d’Ercros pel centre tortosí. Aquesta aposta es 
referma amb les inversions realitzades en aquest 
centre en els darrers 10 anys, per un import supe-
rior als 20 milions d’euros i que deixen les instal· 
lacions d’aquest centre a la frontera de la tecnolo-
gia actual.

La fàbrica de Tortosa d’Ercros és el primer produc-
tor espanyol, segon d’Europa i tercer del món de 
pentaeritritol, un producte que s’utilitza per fabricar 
pintures i lubricants, i del qual l’empresa n’exporta 
gairebé el 90% de les vendes. A Tortosa també es 
produeix formaldehid, que s’utilitza principalment 
a la indústria de la fusta.

L’ALCALDESSA DE TORTOSA VISITA 
LA FÀBRICA D’ERCROS
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