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ACTIVITATS
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na vintenta d’empresaris i empresàries de les Terres de l’Ebre es van
reunir en un dinar-networking, amb
la Directora General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villarroya, per
manifestar-li la visió del futur empresarial al
nostre territori, cadascú des del seu sector
i la seva experiència personal.
Previ al dinar, la Presidenta de l’AECE i
membres de la Junta la van rebre a la seu
de l’entitat, on va signar el llibre d’honor.
La Directora anava acompanyada per la
Directora dels Serveis Territorials, Mercè

Amb la col·laboració de
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Visió sobre
el futur de
l’empresa
a les Terres de
l’Ebre
Miralles i pel Delegat d’ACCIÓ a Terres
de l’Ebre, Xavier Cortiella.
La Directora, com a coneixedora del
territori, va insistir molt amb les línies
estratègiques del Pacte Nacional per a
la Indústria, que tenen com a objectiu,
impulsar la indústria com a eix central de
l’economia catalana i això, sol es podrà fer
amb el treball i consens de totes les parts,
organitzacions empresarials i sindicals,
partits polítics, universitats, col·legis professionals, associacions municipalistes i
centres tecnològics.

La Directora es va comprometre a tornar
a seures amb l’Associació d’Empresaris de
les Comarques de l’Ebre, per desenvolupar
algunes de les actuacions que es detallen
al Pacte, les quals són, competitvitat i
ocupació industrial, dimensió empresarial
i finançament, indústria 4.0 i digitalització,
formació, infraestructures i energia, sostenibilitat i economia circular.
Des de l’AECE, li agraïm la seva intervenció i que ens ajudi a seguir treballant
per un millor futur empresarial a tot el
territori.

Connecta’t als cupons
d’innovació

Conjuntament amb ACCIÓ, hem
organitzat una jornada informativa sobre
els Cupons d’Innovació a Terres de l’Ebre.
Els Cupons a la Innovació són
cupons de descompte econòmic directe
que pots bescanviar per un servei
expert d’innovació ofert pels proveïdors
pàg. 2

acreditats d’ACCIO. Els cupons t’ajuden a
innovar en els teus productes i processos,
alhora que pots establir col·laboracions
estratègiques per al teu negoci.
Tretze empreses han tingut reunions
individualitzades amb els tècnics
d’ACCIÓ.

Estalvi energètic de la mà
d’EPI, Energia per la Igualtat, SCCL

L

’Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre (AECE) i EPI
Energia per la Igualtat SCCL hem
signat un acord de col·laboració per a
oferir condicions preferents als associats
en la contractació dels seus serveis.
EPI SCCL és una Consultoria Energètica arrelada al nostre territori, ja que
neix de la fusió de CRESOL Solucions
Energètiques Locals SCCL i kWhSaving,
dues enginyeries especialitzades en
Eficiència Energètica i Energies Renovables.
EPI està especialitzada en el sector
Industrial i amb el gran terciari, tot i que
també ofereix els seus serveis per a tot
tipus d’empreses, des d’un petit comerç,
fins a les nostres PIMEs.
A continuació detallem els esmentats
serveis:
Gestió Energètica: Negociació de
contractes, resolució d’incidències,
assessorament personalitzat.
Auditoria Energètica amb garantia
d’Estalvi.
Monitoratge i Control d’instal·lacions: Solucions a mida amb software
intuïtiu.
UNE EN 500001: Implementació i
seguiment de la Norma.
Energies Renovables: Claus en mà
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d’instal·lacions de Fotovoltaica Autoconsum, Solar Tèrmica, Biomassa...
Industria 4.0: Internet de les coses
(IoT)
Amb aquest acord, EPI ofereix una
diagnosi del potencial d’estalvi de la
vostre empresa sense cap cost i sense
cap compromís.

Per a més informació:
Jaume Castellà i Carlos
C/ Primer de Maig,1, 3r B
43870 Amposta
jaume.castella@epi.coop o al
telèfon 977 94 90 23.

Josep Maria
Gay de Liébana
Académico de Número de la
Real Academia Europea de
Doctores

2019:
RETOS
ECONÓMICOS
Y DESAFÍOS
EMPRESARIALES

Profesor Titular de la
Facultad de Economía y
Empresa, Universidad de
Barcelona
Doctor en Ciencias
Económicas. Doctor en
Derecho
1
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BREUS

Inaugurem la Fira d’Amposta
La Presidenta de l’AECE, Maria José
Fernández, ha estat l’encarregada
d’inaugurar la 58a. Edició de la Fira
de Mostres d’Amposta, Ramadera i de
Maquinària Agrícola i Fira Ebre Events,
que ha rebut a 43.000 visitants durant
els quatre dies de Fira.
La Presidenta de la Patronal, en
representació del teixit empresarial i
de l’emprenedoria, elements claus de
la Fira, va posar en valor, entre altres
coses, com la unió d’empresaris és
necessària per poder tirar endavant
projectes empresarials.
L’Alcalde d’Amposta, Adam Tomàs i
la Regidora de Turisme, Fires i Promoció
Exterior, Joana Estévez han ressaltat
que “un any més, la Fira de Mostres

demostra la seva capacitat per atraure

La comarca del Goierri,
aprenentatges per al nostre
futur

La teva energia
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visitants d’arreu del territori”.
Aquest mes de novembre es va assistir a la presentació i sessió de treball a
l’Ajuntament de Lazkao, sobre el Desenvolupament Local a Goierri: GOIEKI i
Fundació GOIERRI.
L’Agència de Desenvolupament del
Montsià va organitzar un intercanvi d’experiències amb l’Agència de Goieki, que
compta amb més de 25 anys de vida i de
ben segur, ajudaran a seguir endavant
en la reactivació econòmica del nostre
territori.
Representants de l’AECE, presents en
aquesta trobada, com a entitat membre
de la Comissió de Seguiment de l’Acord
Territorial per a la Reactivació Econòmica
i l’Ocupació Montsià 2026.

Premis Cambra 2018

El jurats dels Premis Cambra va atorgar els guardons de la V Edició, a vuit
empreses del territori en les modalitats
de: Internacionalització, Millor Estratègia i
Iniciativa, Innovació, TIC, Responsabilitat
Social Empresarial, Emprenedoria, més
tres reconeixements a tres entitats per les

seves iniciatives.
Prop de 250 empresaris i empresàries
de les Terres de l’Ebre, van presenciar en
directe la cinquena edició del Premis Cambra. Un acte presidit per la Sra. Marta Felip,
Secretària d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, juntament amb

l’Alcalde d’Amposta, el Sr. Adam Tomàs i
del President de Cambra de Comerç de
Tortosa, el Sr. José Maria Chavarria.
Felicitar a totes les empreses premiades
i en concret, a les associades, pel seu
esforç i treball que de tant en tant, té la
seva recompensa.

Andreu Palomo i Mario Abelló, reben un
Ponència Antoni
reconeixement per la seva dedicació al Col·legi Bassas a Móra d’Ebre
Oficial de Graduats Socials de Tarragona
El passat 30 de novembre es va celebrar el sopar anual del Col·legi Oficial
de Graduats Socials de Tarragona. Una
vetllada que compta amb la presència
de membres el col·legi i d’altres entitats
i també, agents socials i econòmics que

hi tenen relació. En aquesta ocasió la
Presidenta de l’AECE, Maria José
Fernández, va ser-hi present per assistir als reconeixements que van rebre dos
associats de la patronal. Andreu Palomo
i Mario Abelló.

Prop de 400 persones assisteixen a
la conferència de l’Antoni Bassas al
Teatre Municipal La Llanterna de Móra
d’Ebre, el divendres 16 de novembre.
Una interessant xerrada al voltant de les
veritats, mentides i mitges veritats amb
les que ensopeguem diàriament tant en
els mitjans de comunicació tradicionals
(escrits i audiovisuals) com a les xarxes
socials i de les conseqüències que se’n
deriven de la barreja d’unes i altres.
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NOTICIES

El pressupost de la Diputació
de Tarragona per a 2019,
eina clau per al desenvolupament
del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre
La institució ha aprovat uns comptes de 156’2 M€ que refermen el
compromís amb el món local, l’àmbit social i el coneixement

E

l paper de la Diputació de Tarragona continua sent clau en el
desenvolupament econòmic de la
regió del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre. Així es reflecteix en el
pressupost de la institució per a 2019, el
qual, un any més, servirà per impulsar
serveis i infraestructures dels municipis,
en especial els més petits, alhora que
aposta decididament pel desplegament
de la Regió del Coneixement, la millora
de l’ocupació, el foment de les activitats
culturals i l’atenció a l’àmbit social. Els
pressupostos, que es van aprovar en
el ple del mes de novembre, arriben
als 156’2 M€, un 1,9% més que en
l’exercici anterior.
El pressupost es va presentar als
mitjans de comunicació en un acte al
Palau de la Diputació de Tarragona,
amb la participació del president de la
Diputació, Josep Poblet; el vicepresident Josep Masdeu, el diputat delegat
de Presidència i Planificació, Quim Nin, i
el diputat delegat d’Hisenda de la institució, Lluís Soler. Durant la presentació,
Josep Poblet va destacar el paper de la
Diputació com a “agent transformador
de la realitat social i generador de noves oportunitats per a les persones. El
pressupost de la Diputació per a 2019
està al servei d’aquest objectiu”.
Els ens locals seran destinataris d’un
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Roda de premsa de presentació dels pressupostos de la Diputació de Tarragona per al 2019.

En el conjunt dels
comptes es manté
l’aposta decidida per
esdevenir una veritable
Regió del Coneixement
total de 10 M€ corresponents al Pla
d’Acció Municipal (PAM), per finançar
programes d’inversions municipals i
també per a despeses de funcionament
i manteniment d’instal·lacions dels ajuntaments. Aquesta inversió anual forma
part dels 80 M€ que aquest pla aporta
als municipis al llarg del present mandat de la institució. Es tracta del PAM
quadriennal més gran que ha aprovat
mai la Diputació de Tarragona.
Altres aportacions destacades en
l’àmbit d’ajut als municipis són l’1,8 M€
que s’habiliten amb caràcter extraordinari per atendre peticions d’ajuntaments
que hagin patit una necessitat imprevista, amb un increment de 600.000 €
per fer front a les darreres inundacions
a la demarcació. Així mateix, està
previst destinar 1,1 M€ per millorar les
infraestructures esportives que acolliran

els CSIT World Sport Games 2019, a
Tortosa i a Jesús.
Pel que fa a infraestructures viàries,
es destinen 11,3 M€ per a la modernització, millora i manteniment de carreteres.
En aquest àmbit, s’introdueix una nova
partida d’inversió de 200.000 € per iniciar la instal·lació de conduccions per
al desplegament de fibra òptica, que
s’ubicarà als vorals i cunetes de les
carreteres de titularitat de la Diputació.
La cultura, un altre dels camps
d’actuació destacats de la Diputació,
inclou inversions en activitats i també
en el manteniment del patrimoni col·
lectiu, tant en l’àmbit de les entitats
impulsades pels ajuntaments com les
de caire privat, sense ànim de lucre.
Així, per exemple, es destinaran 1,2
M€ a activitats a través de l’e-catàleg
de programacions culturals per als
ajuntaments, entre altres inversions.
En l’apartat d’ocupació, es consoliden les aportacions mitjançant projectes que incentivin l’emprenedoria, la
formació i els diferents plans d’ocupació
arreu de la demarcació. Pel que fa a
aquests darrers, s’hi invertiran 1,01
M€. D’una altra banda, els pressupostos anuals per a 2019, inclouen tres
aportacions, de 300.000 € en total, per
pàg. 7

En l’apartat
d’ocupació, es
consoliden les
aportacions mitjançant
projectes que incentivin
l’emprenedoria, la
formació i els diferents
plans d’ocupació arreu
de la demarcació
ajudar persones immigrants i altres amb
risc d’exclusió, a través de les entitats
benèfiques Banc d’Aliments, Creu Roja
i Càritas.
Amb el mateix objectiu general de la
Diputació de Tarragona de promoure
l’activitat i fomentar el progrés arreu del
Camp de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre, i en consonància amb el pla
estratègic de la Diputació per al mandat
2015/2019, es continuarà impulsant,
amb la Universitat Rovira i Vigili, el
desplegament de la Regió del Coneixement, a més de diversos projectes
de promoció científica.

NOTICIES

Avaluació del risc tenint en
compte la diversitat
La normativa estableix l’obligació que l’empresari adopti les mesures necessàries per protegir la salut i seguretat
de tots els treballadors. De forma concreta es refereix a que els grups de risc especialment sensibles han de ser
protegits contra els perills que els afecten de manera específica.
Derivat d’aquesta obligació, les mesures de gestió del risc han de prestar atenció als riscos específics a què
poden afectar les dones, els homes, els treballadors joves, els de més edat, els immigrants o les persones amb
discapacitat; això fa necessari dissenyar mesures específiques de prevenció i protecció segons les necessitats
d’aquests grups de treballadors.

Adaptació de
l’avaluació de riscos
L’avaluació de riscos ha d’anar evolucionant cap a reforçar aspectes que
tinguin en consideració l’edat, però al
mateix temps, cal aplicar els mateixos
principis a tots els treballadors vulnerables. En el global de la població
augmenta el nombre de treballadors
majors i es calcula que el 2030 els treballadors de més edat seran gairebé la
quarta part de la població activa total.
Molts treballadors majors abandonen
avui prematurament el mercat laboral,
sovint per problemes de salut, de vegades relatius a condicions laborals
precàries.
Per donar resposta a aquests creixents desafiaments de salut i seguretat laboral, cada vegada es fa més
necessari el plantejament de que cal
procedir a una avaluació del risc tenint
en compte la diversitat i prestar atenció
a les especificitats de sexe, edat i altres
característiques demogràfiques, i fins
hi tot individuals, tot i que no s’han de
formular hipòtesis únicament sobre
aquesta base.
L’avaluació del risc ha de tenir en
compte els imperatius laborals i la
corresponent relació amb les capacitats de l’individu i amb la seva salut.
Una part d’aquesta interrelació entre
l’activitat laboral i l’individu no la pot
realitzar el tècnic de prevenció, ja que
com que entra en l’àmbit de la salut
del treballador/a, ha de ser personal

mèdic el que tracti aquesta part i, en
funció de les conclusions i del corresponent caràcter multidisciplinar de les
diferents branques de la prevenció,
arribar a tenir ben identificats el riscs,
les conseqüències i un establiment de
mesures preventives adients a aquestes
necessitats.

El canvi demogràfic
i l’envelliment de la
població activa és un
repte fonamental i
cal planejar accions
preventives
Com fer front ràpidament als creixents
riscos de salut i seguretat en el treball?
Cal donar a conèixer les millors
pràctiques de gestió de riscos psicosocials i ergonòmics
Formular principis que tinguin en
consideració a les avaluacions de risc
els aspectes de la diversitat (cronològica, antropomètrica, ...)
Els factors de risc que tenen a veure
amb la forma de vida -com una alimentació poc saludable, el sedentarisme,
el tabaquisme i el consum immoderat
d’alcohol- estan contribuint de forma
important en el conjunt casos de malalties cròniques, no només en el nostre
entorn, sinó al conjunt d’Europa.
Això representa una amenaça directa
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per a la salut dels treballadors i impacta en la seva productivitat, a la de les
seves empreses i en la societat en el
seu conjunt, així com en la sostenibilitat d’uns sistemes sanitaris eficaços,
accessibles i robustos. És important
incidir en els factors determinants de la
salut en el lloc de treball per fomentar
el benestar dels treballadors.
Amb tot això, i tenint en ment que
diversos d’aquests riscos presenten
conseqüències en diferit, s’han de
prendre accions preventives en l’entorn
de la millora de la salut en general, des
l’àmbit laboral i amb extrapolació a tot
l’àmbit extralaboral que envolta a les
persones.

XXIV Fira de l’Oli de
les Terres de l’Ebre i III
Fira de la Garrofa

U

n any més i per aquestes dates
la Comissió Organitzadora de la
Fira ja estem mantenint reunions
de treball i contactes amb els diferents
agents implicats del territori per sumar
esforços i fer d’aquesta un referent més
enllà de les nostres terres. D’aquí aquest
escrit a la publicació de l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
(AECE), entitat que ens ofereix aquesta
magnífica oportunitat per arribar als seus
associats.
La XXIV Fira de l’Oli de les Terres de
l’Ebre i III Fira de la Garrofa, tindrà lloc a
Jesús els dies 22, 23 i 24 de febrer de 2019.
Una fira totalment consolidada dintre
el món oleícola de les nostres terres, que
enguany arriba a la seva XXIV edició.
Amb l’oli i tot allò que l’envolta com a
protagonista principal, l’organització hem
volgut continuar donant cabuda dintre la
nostra fira al món de la garrofa, producte
cada cop més apreciat per la seua infinitat
d’utilitats i company de viatge de l’olivera
per tots els nostres conreus.
Podrem trobar recreacions de les
tasques pròpies de la recol·lecció de
l’oliva, degustar i admirar a l’espai Àgora
de l’Oli les botelles dels olis gourmet de
qualitat extra verge, tallers, demostracions
de gastronomia, exposicions, xarrades,
concursos, visites a molins, música, cuina
en directe...

Les categories seran:
Premi al millor oli d’oliva verge extra DOP de les Terres de
l’Ebre. Olis amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) del Baix
Ebre-Montsià i la Terra Alta. Premi in Memoriam al Sr. Joan
Rodríguez Andreu
Premi al millor oli d’oliva verge extra de les Terres de l’Ebre
sense DOP
Premi al millor oli d’oliva verge extra ecològic
Premi al millor oli d’oliva verge extra
Premi al millor oli d’oliva verge. Productors particulars i de collita
pròpia
Continuarem apostant per l’ÀGORA
D’OLI – ESPAI GOURMET de les TERRES
de l’EBRE. Un taulell per exposar i donar
a conèixer entre els visitants els millors
olis extra verge. Taulell lligat al XXXV
CONCURS AL TAST DELS OLIS d’on
escollirem els millors olis de la fira.
L’elevada xifra de visitants, l’augment
de volum de negoci dels expositors i la
combinació perfecta aconseguida entre
fira comercial i una llarga llista d’activitats
al voltant dels nostres productes, fan d’ella
un actiu valuós de la seua consolidació i
un bon reclam per visitar-la.
Podeu trobar tota la informació de la
Fira a l’adreça www.jesus.cat. També
trucant al 977.500.735.

La XXIV Fira de l’Oli
de les Terres de l’Ebre i
III Fira de la Garrofa,
tindrà lloc a Jesús els
dies 22, 23 i 24 de
febrer de 2019
Us esperem!
JOSEP PERE PUIG ROSALES 		
REGIDOR DE FIRES

http:// www.aecebre.com
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NOTICIES

Foment del Treball
Nacional
Josep Sánchez Llibre,
nou president de
Foment del Treball
El passat 5 de novembre, l’Assemblea
Electoral de Foment va ratificar l’elecció
de Josep Sánchez Llibre com a president
de Foment del Treball.
Amb 285 suports, ha esta la única
candidatura presentada en el procés
electoral que ha culminat amb la ratificació dels nous vocals de Junta Directiva.
La Junta Directiva, reunida immedi-

Joan Pujol, secretari
general de Foment,
comunica la seva
retirada
El Secretari General de Foment,

atament després de l’Assemblea, va
escollir a proposta del President, les
noves vicepresidències, que han ocupat
Virginia Guinda, Joaquim Llansó, Elisabeth Cañigueral, Joan Roget, Baldiri Ros
i María Helena de Felipe.
Les seves primeres paraules com a
president han estat: “vull dir-vos, amb
la màxima vehemència, que el futur
comença avui, el futur per aconseguir
els grans objectius als quals ens hem
compromès: Rejovenir, Renovar, Modernitzar, Feminitzar i Il·lusionar la
nostra organització”.

Joan Pujol, ha comunicat al President
i Vicepresidents de la institució la seva
voluntat de retirar-se del càrrec.
La Junta va aprovar concedir la Medalla d’Honor de Foment pels seus 40
anys de servei a la institució.
El President ha proposat un relleu
intern amb el nomenament de David
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Tornos.
Fins ara, era el Director del Departament d’Internacionalització de la patronal i atresora molts anys d’experiència
i coneixement directe de la pròpia institució i del món empresarial, un treball
que ha desenvolupat en estreta col·laboració amb Joan Pujol.

EMPRESA

T

EKDOM, es una empresa especialitzada en la construcció mitjançant sistemes industrialitzats de
perfilaria d’acer.
El nostre concepte representa un
nou model d’interpretar les inquietuds
i reptes que poden plantejar els clients
en el moment de plantejar-se tirar endavant un projecte de construcció, oferint
solucions contrastades, actuals, creant
un valor afegit molt alt, tant a nivell
funcional com de disseny.
El disseny de les construccions d’acer
industrialitzat és personalitzat, soste-

nible i adaptat a les necessitats de
cada client, oferint qualitat i una óptima
eficiència energètica.
A TEKDOM pensem que l’habitatge
és la inversió més important que probablement el nostre client farà en la
seva vida, motiu pel qual no escatimem
esforços per tal d’aconseguir la seva
plena satisfacció i tranquil·litat durant
tot el procés.
Durant els darrers anys Tekdom ha
sigut mereixedora de dos reconeixements del Financial Times, al situar-mos
dintre del ranking de les 1000 empreses

Construïm els teus somnis
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Tekdom ha sigut
mereixedora de dos
reconeixements del
Financial Times
europees amb un major creixement
durant dos trienis consecutius, aquest
fet, juntament amb el present premi
Cambra 2018 ens omple d’orgull i ens
encoratja a treballar encara mes per tal
de millorar dia a dia.

INVERTIR EN LA SALUT DE LES PERSONES EN EL SEU TREBALL TE MOLTS BENEFICIS PERA TOTHOM.

sp activa

Salut i seguretat pera les persones en el t reball.

Estar sempre preparats. El món esta en
constant moviment i com a conseqüéncia
tot canvia. L'empresa ha d'estar
preparada per afrontar el canvi i com
afecta les persones que hi treballen.
Estar preparat és qüestió d'una bona
previsió. A sp(activa acompanyem a les
empreses per minimitzar els riscs que el
canvi pugui suposar.

AMPOSTA

REUS

TARRAGONA

MÓRAD'EBRE

C/ Abat Escarré, 17
Tel. 977302104

C/ Merce Rodoreda, 1
Tel. 977249988

SANT CARLESDE LA RÁPITA

Muelle de Castilla, s/n Puerto de Tarragona
Tel. 977527031

Av. Josep Tarradellas, 47-49
Tel. 977707730

C/ La Palma, 6 CP 43740 (Mapa)
Tel. 977127587

TORTOSA

C/ Ronda Docs, so
Tel. 977449809

Av. Sant Bernat Calvó, 33
Tel. 977127587

C/ Tura, 6 CP 43540 (Mapa)
Tel. 977707730

C/ Salvador Espriu, 28
Tel. 977249988

www.spactiva.es

