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NOTICIES

La Presidenta de l’AECE, Maria José 
Fernández acompanyada del vicepresi-
dent, Carlos Gallardo i el tresorer, Mario 
Abelló es van reunir el passat juliol amb el 
nou Delegat de Govern de la Generalitat 
de Catalunya a les Terres de l’Ebre, Albert 
Salvadó.

Primera presa de contacte i amb ganes 
de col·laborar amb tot el que ajudi i sigui 
per tirar endavant el teixit empresarial, tant 
tocat en aquests moments.

A posteriori, ja hem mantingut una nova 
reunió amb el dinamitzador de l’AECE, 
Ramon Solà, per exposar-li les accions 
que volem tirar endavant, pel que neces-
sitem el suport de l’Administració i de la 
resta d’actors del territori.  Amb la col·laboració de
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Reunió amb el nou delegat, 
Albert Salvadó

LOTERIA NACIONAL LOTERIA NACIONALSORTEIG EXTRAORDINARI DE NADAL
22 de desembre de 2021

5 euros
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El portador de la present papereta interessa la quantitat de cinc (5) euros en el número
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Entrevista 
a Eugènia 
Cortijo

Eugènia Cortijo, vocal de la Junta Di-
rectiva de l’AECE ha estat entrevistada al 
Canal Terres de l’Ebre.

On s’ha parlat de com ha afrontat l’As-
sociació la pandèmia i com ho ha patit 
l’empresari, s’ha informat de la realització 
dels propers Networkings, el ventall de 
formacions que podem oferir, la nova 
convocatòria del programa 30 plus, les 
recents reivindicacions pel futur del terri-
tori i que ja estem amb els preparatius del 
25è. Aniversari de l’AECE que celebrarem 
el proper any. 
Podeu escoltar-la al web   
www.aecebre.com  

Disponible a la seu de l’AECE



OPINIÓ

L’Associació d’Empresaris de les 
Comarques de l’Ebre va néixer 
l’any 1997 de la inquietud d’un grup 

d’empresaris de diferents poblacions 
d’aquestes comarques per tal d’aglutinar 
esforços individuals a l’entorn d’un projecte 
col·lectiu. Un projecte que compta amb la 
participació de quasi totes les empreses 
(independentment de la seva dimensió i 
activitat), així com la majoria dels gremis 
o associacions sectorials ubicades a les 
comarques de l’Ebre: Montsià, Baix Ebre, 
Terra Alta i Ribera d’Ebre.

Des del mes de juny del 2018, la presi-
denta de l’AECE és Maria José Fernández 
Ferrer, gerent de l’empresa Mobles Polo de 
Santa Bàrbara. Avui parlem amb ella per 
conèixer les necessitats i les inquietuds 
de l’AECE.

Com han viscut les empreses de les 
comarques de l’Ebre l’últim any de pandè-
mia i en quin punt es troben actualment?

Les nostres empreses han patit els efec-
tes de la pandèmia en una línea similar a la 
resta d’empreses de Catalunya i Espanya, 
tot i que la nostra idiosincràsia territorial 
(una població no massa gran en un territori 
extens) ha contribuït en que el nombre de 
contagis sigui menor a les Terres de l’Ebre, i 
per la mateixa raó se’ns veu com un territori 
atractiu per passar uns dies de vacances, 
la qual cosa ha repercutit en una millora de 
la oferta turística en general.

De quina manera heu donat suport 
als socis des de l’AECE en aquesta crisi 
provocada per la Covid-19?

Des de l’AECE estem contínuament en 
contacte amb els socis, informant-los de 
qualsevol novetat. Durant la pandèmia, 
vam potenciar el contacte amb els mitjans 
de comunicació, tant local com estatal, 

reivindicant drets de les nostres empreses, 
o denunciant qualsevol irregularitat, tant en 
forma de roda de premsa o de comunicat. 
També vam continuar celebrant les nostres 
Juntes, tant ordinàries com extraordinàries 
quant la situació així ho requeria. Presenci-
alment, quan es podia, o de forma virtual 
quan no podíem fer-ho d’una altra manera. 
I, en definitiva, lluitant i vetllant pels nostres 
associats i, per extensió, per qualsevol em-
presa, gremi o autònom del nostre territori.

Quines són les necessitats actuals 
més urgents per facilitar la recuperació 
econòmica de les empreses al territori?

D’entrada, les mateixes que pot tenir 
qualsevol empresa de la resta del país, 
però podríem destacar la demanda d’aju-
des directes a les empreses, la renovació 
d’ajudes a autònoms i dels ertos, i totes 
aquelles mesures que ens ajudin a conti-
nuar endavant mentre arriba la “normalitat”.

Al darrer congrés de Fepime van des-
tacar la dificultat per implantar noves 
empreses a les Terres de l’Ebre. Què 
caldria millorar en aquest sentit?

Infraestructures, sobre tot. Perquè tot i 
que tenim unes línies regulars molt bones, 
que ens ajuden a connectar el territori entre 
sí, i amb la resta de comunitats confrontants, 
no és suficient. Falta actualitzar i millorar les 
vies d’accés al nostre territori. Poder comp-
tar d’una vegada amb trens d’alta velocitat. 

Altres propostes de millora i reivindi-
cacions presentació de projectes per 
beneficiar-se dels fons del Pla Europeu 
de Recuperació, retenció del talent, la pro-
tecció del Delta de l’Ebre i la navegabilitat 
del riu Ebre.

Espereu que els fons Next Generation 
siguin una oportunitat per atraure noves 
indústries?

Esperem que sí. Podria ser una molt bona 
oportunitat poder gaudir d’aquestes ajudes 
per implantar noves empreses al nostre ter-
ritori. Darrerament, però, estem comprovant 
que diverses empreses importants estan 
apostant per venir a les nostres terres, i això 
comporta creixement i riquesa en tots els 

sentits. Tant de bo, aquesta tendència es 
consolidi, i animi a d’altres empreses a venir.

Una altra inquietud és la incapacitat per 
retenir el talent jove, que marxa a Barce-
lona o Tarragona. Unes infraestructures 
millors ajudarien a reduir la problemàtica?

Unes infraestructures millors ajudarien en 
tots el sentits, no sols  a retenir el talent jove.

Per a retenir el talent jove, hem de tenir 
més empreses al nostre territori que ofe-
reixin llocs de treball atractius i ben remu-
nerats, i a la vegada, ajudes per a facilitar 
que si un jove o un grup de joves amb una 
bona idea volen apostar per implantar aquí 
el seu model de negoci, puguin fer-ho.

Quins són els reptes de futur més 
immediats per l’AECE?

Continuar reivindicant totes les neces-
sitats i mancances que tenim, lluitant pels 
nostres associats, i captar-ne de nous, per 
poder reunir al màxim possible d’empreses 
de les Terres de l’Ebre.

Per què és una bona idea que les em-
preses de la zona s’associïn a l’AECE? 
Quins serveis els podeu oferir per millorar 
la seva competitivitat?

Oferim informació actualitzada i de 
primera mà.

Molts cursos al llarg de l’any dirigits a 
reforçar el rendiment i la formació dels 
treballadors i també dels directius.

Assessorament personalitzat, si és 
necessari.

Celebrem assíduament trobades de 
networking, dinars i reunions empresarials.

Comptem amb una revista en format 
de paper i digital que fem arribar a tots 
els socis amb informació de les nostres 
activitats i les de Foment i Fepime, i on a 
més, donem l’oportunitat de que qualsevol 
empresa pugui sortir reflectida, tant en 
forma d’anunci, com en forma d’entrevista 
o reportatge. 

Tenim el directori de socis a la pàgina 
web perque les empreses puguin establir 
contactes entre elles, i també estem pre-
sents a les xarxes socials, que ens ajuden 
a estar sempre connectats.  

Maria José Fernández
Presidenta de l’AECE
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Aquest passat divendres, 22 d’oc-
tubre, al Restaurant l’Estany - Casa 
de Fusta d’Amposta, l’Associació 
d’Empresaris torna a celebrar el dinar 
networking després de molts mesos 
sense poder-lo realitzar.

En aquesta ocasió vam comptar amb 
la presència del Delegat del Govern 
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, 
Albert Salvadó i el Director dels Serveis 
Territorials d’Empresa i Treball, Adam 
Tomàs per establir un col·loqui entre 
empreses i Administració en visió de 
futur al territori.

Des de l’AECE, estem convençuts que 
l’impuls del territori passa fonamental-
ment per:

 La millora constant del compromís 
de les persones que formen les nostres 
empreses.

 Desenvolupar un marc d’innovació 
dins i fora de les nostres empreses.

  Planificar la estratègia de creixement 
i vincular-la al creixement del territori.

Durant tota la jornada es va establir un 
entorn de reflexió i enfocat en generar 
accions que tenen que ser determinants, 
amb la participació de 15 empreses, de 

diferents sectors, que van estar molt 
participatives, posant en valor el terri-
tori, fent autocrítica en certes ocasions 
i la necessitat d’establir sinergies amb 
l’Administració per poder tirar projectes 
endavant.

Destacar, entre molts dels temes 
tractats, els fons europeus Next Gene-
ration, la implantació de l’empresa 
Kronospan, l’Hospital de Tortosa, les 
infraestructures, la falta de mà d’obra 
qualificada, entre altres.  

L’AECE celebra un nou dinar 
Networking amb bona participació 
d’empreses del territori





NOTICIES

L’Institut de l’Ebre de Tortosa compta 
amb cursos adaptats a les necessitats 
de les empreses i n’ofereix itineraris 
professionals a mida.

En aquesta ocasió van dur a terme una 
formació per reforçar les capacitats de li-
deratge i la coordinació entre els diferents 
treballadors amb una sessió pràctica de 

rem, on van tenir la col·laboració del Club 
de Rem Tortosa.

Unes quaranta empreses van par-
ticipar en una sessió al riu Ebre amb 
sis muletes, i els responsables no es 
coneixien entre ells. El repte no era ser 
el primer, sinó arribar totes les muletes 
al mateix temps. Les muletes es tenien 

que coordinar entre elles, a banda de 
cadascuna interiorment, on hi havia un 
timoner que dirigia els remers que feien 
avançar l’embarcació.

L’objectiu del curs es formar els treba-
lladors de les empreses en lideratge i 
treball en equip.  
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L’institut de l’ebre ofereix formació a 
les empreses

COMUNICATS

- PLUGES I INUNDACIONS A LES NOSTRES COMARQUES.

- ÉS NECESSARI UN NOU HOSPITAL A TORTOSA.

- GRAN NOTICIA EMPRESARIAL PER AL TERRITORI: 

IMPLANTACIÓ EMPRESA KRONOSPAN.

- L’AECE CELEBRA UN NOU DINAR NETWORKING 

AMB BONA PARTICIPACIÓ D’EMPRESES DEL 

TERRITORI.

L’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre durant aquest trimestre 
no ha deixat d’estar visible i al costat de l’empresariat i la ciutadania del territori.
Hem publicat els següents comunicats:



NOTICIES

Ha de treballar algú a la teulada del 
nostre centre de treball? 

Massa sovint se senten o llegeixen 
notícies de treballadors que han tingut 
un accident per caiguda en un treball 
en alçada i que normalment solen ser 
greus. 

A hores d’ara l’Institut Nacional de 
Seguretat i Salut en el Treball (INSST) 
té en marxa una campanya anomenada 
“L’important és baixar” a la que amb 
aquest article volem contribuir donant 
difusió a accions proactives per con-
trolar accidents de caigudes a diferent 
nivell en cobertes, façanes, ... 

Cada treball en alçada és diferent 
i requereix una reflexió abans de co-
mençar-lo, de fet, fins i tot, abans de 
contractar-lo. 

Molts accidents es produeixen per la 
improvisació en el desenvolupament de 
l’activitat. Qui ha de fer el treball ha de 
fer una planificació prèvia i això és clau 
per controlar el risc. 

L’anàlisi inicial ha de determinar la 
necessitat d’accedir al punt elevat i 
l’organització perquè sigui el menor 
temps possible, així com que es faci 
amb la tècnica que impliqui menor risc.  

És crucial conèixer bé on es farà 
l’accés i quines característiques té el 
lloc on s’ha de treballar, per exemple, 
en una coberta, si hi ha elements fràgils 
com a claraboies no protegides o la prò-
pia superfície de la coberta que pugui 
trencar-se pel propi pes de treballador 
o pels materials que es pugin sobre ella. 

Al centre de treball és útil tenir informa-
ció preparada de les característiques de 
la coberta, de possibles buits, accessos, 
de punts d’ancoratge, etc. per poder 
facilitar-la al contractista que vingui a fer-
nos alguna activitat que impliqui treball 
en alçada. Amb aquesta informació, més 
la d’inspecció pròpia que ha de realitzar 
el contractista, li permetran descriure 
les tasques, l’ordre de realització, qui i 
com les executarà, l’establiment de les 
proteccions col·lectives necessàries i la 
protecció individual, el com es senyalit-
zarà i, a més, incloure la previsió d’un 

protocol en cas d’emergència. Podríem 
dir que cal fer un pla específic per aquell 
treball. El conjunt contribuirà que es 
treballi millor i amb més seguretat. 

El contractista també ha de considerar 
les condicions meteorològiques per a 
fer el treball, per la pujada de materials, 
i si la seguretat no ho permet, posposar 
els treballs. 

Quan s’ha de fer al nostre centre un 
treball, cal seleccionar el contractista 
que ens ofereixi garanties de treball 
ben fet i segur. Com ens sentiríem si 
apareguéssim a les notícies com una 
empresa on hi ha hagut un accident de 
caiguda d’un treballador?. Com sempre 
i en que la prevenció en el nostre centre 
de treball no és només la dels treballa-
dors de la nostra empresa, sinó també 
la de qualsevol altra persona que estigi 
realitzant algun treball al nostre centre. 

Aquesta coordinació entre l’empresa 
titular del centre i les que hagin d’ac-
cedir a fer alguna activitat, ha d’estar 
sempre correctament gestionada, per 
aconseguir seguretat, tot i que també 
s’ha de fer per obligació legal. 

Encara que no vagi a treballar ningú a 

una coberta o punt elevat (amb risc de 
caiguda), si hi ha un accés possible com 
una escala de gat o una trapa, aquesta 
ha d’estar normalment bloquejada, amb 
elements que impedeixin l’accés a una 
persona sense el permís adequat. Com 
a reforç, és recomanable senyalitzar la 
prohibició d’accés a persona no auto-
ritzada i que a l’empresa es conegui el 
que es requereix per poder accedir.

Actualment la instal·lació de panells 
per captar l’energia solar, ja sigui tèr-
mica o elèctrica, augmenta en nombre 
d’accessos a cobertes i això fa que 
sigui més important tenir present com 
es gestionen els accessos, zones de 
pas, persones autoritzades, .. 

Sense oblidar que la instal·lació 
d’elements sobre la teulada requereix 
d’una valoració tècnica pel que fa a la 
carrega que hi afegeix, als efectes del 
vent i, fins hi tot, la valoració de com 
es comportaria en cas de possibles 
nevades. 

En resum, cal pensar abans de fer. 
(Ens hem referit al fet que l’activitat 

la fa un contractista, però si l’activitat 
la realitza personal propi; el mateix)  
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HA DE TREBALLAR ALGÚ A LA TEULADA DEL NOSTRE CENTRE DE TREBALL? 
 
Massa sovint se senten o llegeixen notícies de 
treballadors que han tingut un accident per caiguda 
en un treball en alçada i que normalment solen ser 
greus. 
 
A hores d'ara l'Institut Nacional de Seguretat i Salut 
en el Treball (INSST) té en marxa una campanya 
anomenada "L'important és baixar" a la que amb 
aquest article volem contribuir donant difusió a 
accions proactives per controlar accidents de 
caigudes a diferent nivell en cobertes, façanes, ... 
 
Cada treball en alçada és diferent i requereix una 
reflexió abans de començar-lo, de fet, fins i tot, 
abans de contractar-lo. 
 
Molts accidents es produeixen per la improvisació en 
el desenvolupament de l'activitat. Qui ha de fer el 
treball ha de fer una planificació prèvia i això és clau 
per controlar el risc. 
 
L'anàlisi inicial ha de determinar la necessitat 
d'accedir al punt elevat i l'organització perquè sigui 
el menor temps possible, així com que es faci amb 
la tècnica que impliqui menor risc.  
 
És crucial conèixer bé on es farà l’accés i quines 
característiques té el lloc on s’ha de treballar, per 
exemple, en una coberta, si hi ha elements fràgils 
com a claraboies no protegides o la pròpia superfície 
de la coberta que pugui trencar-se pel propi pes de 
treballador o pels materials que es pugin sobre ella. 
 
Al centre de treball és útil tenir informació preparada 
de les característiques de la coberta, de possibles 
buits, accessos, de punts d'ancoratge, etc. per poder 
facilitar-la al contractista que vingui a fer-nos alguna 
activitat que impliqui treball en alçada. Amb aquesta 
informació, més la d'inspecció pròpia que ha de 
realitzar el contractista, li permetran descriure les 
tasques, l'ordre de realització, qui i com les 
executarà, l'establiment de les proteccions 
col·lectives necessàries i la protecció individual, el 
com es senyalitzarà i, a més, incloure la previsió d'un 
protocol en cas d'emergència. Podríem dir que cal 
fer un pla específic per aquell treball. El conjunt 
contribuirà que es treballi millor i amb més seguretat. 
 
El contractista també ha de considerar les 
condicions meteorològiques per a fer el treball, per 
la pujada de materials, i si la seguretat no ho permet, 
posposar els treballs. 
 
Quan s’ha de fer al nostre centre un treball, cal 
seleccionar el contractista que ens ofereixi garanties 

de treball ben fet i segur. Com ens sentiríem si 
apareguéssim a les notícies com una empresa on hi 
ha hagut un accident de caiguda d'un treballador?. 
Com sempre i en que la prevenció en el nostre 
centre de treball no és només la dels treballadors de 
la nostra empresa, sinó també la de qualsevol altra 
persona que estigi realitzant algun treball al nostre 
centre. 
 
Aquesta coordinació entre l’empresa titular del 
centre i les que hagin d’accedir a fer alguna activitat, 
ha d’estar sempre correctament gestionada, per 
aconseguir seguretat, tot i que també s’ha de fer per 
obligació legal. 
 
Encara que no vagi a treballar ningú a una coberta o 
punt elevat (amb risc de caiguda), si hi ha un accés 
possible com una escala de gat o una trapa, aquesta 
ha d'estar normalment bloquejada, amb elements 
que impedeixin l'accés a una persona sense el 
permís adequat. Com a reforç, és recomanable 
senyalitzar la prohibició d'accés a persona no 
autoritzada i que a l'empresa es conegui el que es 
requereix per poder accedir. 
 

 
 
Actualment la instal·lació de panells per captar 
l’energia solar, ja sigui tèrmica o elèctrica, augmenta 
en nombre d’accessos a cobertes i això fa que sigui 
més important tenir present com es gestionen els 
accessos, zones de pas, persones autoritzades, .. 
 
Sense oblidar que la instal·lació d’elements sobre la 
teulada requereix d’una valoració tècnica pel que fa 
a la carrega que hi afegeix, als efectes del vent i, fins 
hi tot, la valoració de com es comportaria en cas de 
possibles nevades. 
 
En resum, cal pensar abans de fer. 
 
(Ens hem referit al fet que l'activitat la fa un 
contractista, però si l'activitat la realitza personal 
propi; el mateix) 



NOTICIES

La Diputació de Tarragona lidera 
la captació de fons europeus    
Next Generation a la demarcació
També n’impulsa de propis: una plataforma turística pionera i 
millores en un nou tram de la Via Verda a les Terres de l’Ebre
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Treure el màxim rendiment als fons 
europeus Next Generation, de 
capital importància per a la re-

cuperació econòmica a la demarcació 
de Tarragona. Amb aquest objectiu, 
la Diputació de Tarragona lidera els 
esforços per a la captació d’aquests 
fons al món local. La presidenta de la 
institució, Noemí Llauradó, va presentar 
al setembre els projectes que han estat 
directament presentats per la Diputació 
als Next Generation, administració que, 
alhora, ha acompanyat ajuntaments i 
consells comarcals en la presentació 
dels respectius projectes.

En aquest sentit, la Diputació ha des-
plegat un triple rol: acompanyament als 
projectes que ja s’impulsaven, estímul per 
a la presentació de determinats projectes 
que potser no s’estaven identificant per 
part dels propis actors, i actuació pròpia 
amb la presentació de 2 projectes. A la 
presentació hi va participar, a més, la 
presidenta del Patronat de Turisme de 
la institució, Meritxell Roigé.

En base al treball de la Diputació per 
acompanyar els ens locals, la institució ha 
detectat almenys 17 projectes de turisme 
sostenible per ser finançats pels fons 
Next Generation. El pressupost conjunt 
d’aquests projectes és del voltant de 
100 milions d’euros, i la Unió Europea en 
finançarà els que resultin escollits. Per a 
Llauradó, aquesta és “una demostració 
de la capacitat del territori, que ha des-
afiat un dels principals riscos d’aquesta 
convocatòria, la de no tenir projectes. Al 
contrari, la demarcació constata que té el 
potencial de crear i presentar projectes 
per valor de més de 100 M€”. 

Els que ha presentat la Diputació fan 
referència a la millora en un nou tram 
de la Via Verda de les Terres de l’Ebre 
i a la creació d’una plataforma turística 
pionera. 

VIA VERDA: El projecte ha estat creat 
en col·laboració amb els ajuntaments de 
Tortosa, Roquetes, Amposta i Sant Carles 
de la Ràpita. Es tracta de l’ampliació de 
la Via Verda des de Tortosa fins a Sant 
Carles de la Ràpita, corresponent a una 
primera fase del projecte i amb un pres-
supost de 6,3 M€

L’objectiu general és incrementar el 
valor afegit de la Via Verda del Val de 
Zafán, reforçant la seva capacitat com-
petitiva amb el desenvolupament dels 
trams d’enllaç pendents fins al Delta de 
l’Ebre. En aquest sentit, Meritxell Roigé 
va assenyalar que “es busca aconseguir 
un recurs que pugui ser promocionat 
en mercats internacionals i fer créixer 
el nombre d’empreses que se’n poden 
beneficar, tot promovent una proposta 
sostenible”.

PLATAFORMA TECNOLÒGICA: 
Aquest segon projecte ha de significar 
un gran pas endavant en la gestió del 
sector turístic. Permetrà que els agents 
d’aquest àmbit d’activitat tinguin al seu 
abast una eina única per prendre decisi-
ons sobre la seva oferta turística i el seu 
negoci en base a dades, és a dir, fent 
servir la intel·ligència artificial. El pro-
jecte, amb un pressupost de 8 M€, està 
destinat a potenciar la sostenibilitat del 
model turístic de la Costa Daurada i de 
les Terres de l’Ebre mitjançant la creació 
d’una plataforma digital.

La plataforma donarà servei als gestors 
d’empreses i destinacions turístiques, ja 
que els permetrà gestionar els seus 
serveis i productes de forma eficient. 
D’altra banda, la plataforma disposarà 
d’una super aplicació (app) que perme-
ti als visitants millorar la seva experiència 
durant la planificació i realització dels 
seus viatges. Tot plegat sota criteris de 
sostenibilitat i amb l’objectiu d’afavorir la 
resiliència de la destinació.  
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El Consorci per a la Normalització Lingüística 
posa a l’abast de les empreses 
i associacions d’empresaris el   
Servei d’Assessorament Lingüístic 

El Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) està promovent 
el Servei d’Assessorament Lingüístic 
(SAL) adreçat a les empreses de les 
Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de posar 
a l’abast del món socioeconòmic local 
eines que facilitin una comunicació 
de qualitat en llengua catalana entre 
l’empresa i la clientela. 

Aquest servei vol dotar el sector 
empresarial ebrenc d’eines i recursos 
per a comunicar de manera eficaç, 
publicar textos de qualitat i redactar 
amb seguretat. Es tracta, en definitiva, 
de facilitar al màxim l’ús del català en 

les comunicacions empresarials com un 
element important de la qualitat integral 
de productes i serveis.

Les empreses o associacions em-
presarials que vulguin contactar amb 
el SAL s’han d’adreçar al Centre de 
Normalització Lingüística de les Terres 
de l’Ebre per mitjà de l’adreça terres-
delebre@cpnl.cat. 

El SAL també ofereix altres servies 
de suport i acompanyament, com el Pla 
d’autonomia lingüística, l’entrenament 
lingüístic per a empreses o sessions 
formatives, entre altres eines de capa-
citació lingüística. 

La teva energia
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Vivim en una era digital, on els em-
pleats són el motor de qualsevol 
empresa i els que fan possible el 

seu funcionament. Diàriament s’enfron-
ten a un entorn cada cop més digitalitzat, 
revisant i responent correus electrònics, 
processant factures i tramitant coman-
des en línia, gestionant processos de 
facturació o duent a terme tasques de 
màrqueting, difusió de xarxes socials 
i pàgines web, etc. El 2021 ens deixa 
unes dades preocupants pel que fa al 
total de ciberatacs a Espanya. Aquests 
han crescut un 125% durant l’últim any, 
arribant, aproximadament a un total de 
40.000 atacs diaris, o el que és el mateix; 
28 atacs cada 60 segons. 

S’estima que més del 49% de les 
pèrdues de dades relacionades amb 
ciberatacs són degudes a l’error humà i, a 
pesar que la còpia de seguretat (backup) 
ha esdevingut una eina essencial per tal 
de protegir-les, tan sols el 10% de les 
pymes en realitzen. Petites i mitjanes 
empreses són les més vulnerables, donat 
que són les que menys capital disposen 
per invertir en grans infraestructures 
tecnològiques, és per això que són el 
principal objectiu dels cibercriminals. 

Segons INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad), les principals causes 
de pèrdua de capital per a les empreses 
són la sostracció o bloqueig de dades 
per atacs informàtics, la falta de capa-
citat de recuperar dades crítiques per 
als processos de l’empresa a causa de 
desastres naturals (terratrèmols, inun-
dacions, incendis...) així com els errors 
humans, que poden suposar pèrdues 
per a les pymes entre 2.000 € i 50.000 €. 
En són exemples des de SEPE, el Port 
de Barcelona, passant per WikiLeaks 
i, fins i tot, Facebook, del qual es van 
arribar a publicar les dades personals 
del seu fundador Mark Zuckerberg. 
Aquests atacs, on el principal objectiu és 
el robatori i bloqueig de dades o actius 

digitals, poden posar a l’organització en 
una situació molt complicada, no només 
pel fet que no pugui seguir endavant 
amb la seva activitat diària, sinó també 
pel greu impacte mediàtic que petites i 
grans organitzacions pateixen. 

En aquest sentit, són realment tots els 
empleats de qualsevol empresa cons-
cients dels riscos als quals s’exposen 
diàriament i en quina mesura aquests 
poden posar en escac a l’organització? 

La qüestió és que, si bé la tecnologia 
és un dels pilars bàsics de la de seguretat 
per a les empreses, aquest no hauria de 
ser l’únic. El coneixement de la situació 
actual de l’empresa per part dels res-
ponsables de la seguretat informàtica 
d’aquesta, la realització d’auditories 
de seguretat, l’aplicació de serveis de 
hacking ètic per tal d’evidenciar les fe-
bleses de la seva empresa, així com la 
formació i conscienciació per a tots els 
empleats, haurien de ser els altres pilars 
d’aquest trencaclosques. 

És evident que com més recursos 
disposi l’empresa per invertir en ciber-
seguretat, menor serà l’exposició a tots 
aquests riscos, però hem de tenir en 
compte el factor humà, el més important 

dintre d’aquesta equació. 
Segurament, tots estarem cansats 

d’escoltar aquesta frase: 
«Una cadena és tan forta com la seva 

baula més feble» 
Doncs bé, en el context de la ciber-

seguretat, podem portar el símil de les 
baules considerant a cadascun d’ells 
com l’últim i més avançat dispositiu 
tecnològic de prevenció, així com per 
a la protecció de la informació, per la 
qual cosa, en el cas que un d’ells falli la 
seguretat podria veure’s compromesa. 
A aquesta comparació, cal afegir que 
l’usuari és una baula més de la cadena 
i possiblement, la més feble. 

És per això que si volem que els nos-
tres treballadors es converteixin en una 
baula forta de la cadena, haurem d’ator-
gar-los la importància que mereixen i 
oferir-los la formació adequada al seu 
lloc de treball, ja que amb aquesta suma 
de tecnologia i formació, es podrà acon-
seguir que la seva empresa sigui, amb 
el pas del temps, molt més segura. 

Pep Zaragoza Arbó, Coordinador de 
Projectes de Ciberseguretat a Pymeralia, 
empresa acreditada per INCIBE.  

Ciberseguretat per a pymes, 
és qüestió de diners? 
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TEICAR, creada al juny de 2016, 
centra la seva activitat en la fa-
bricació, manteniment i reparació 

de carrosseries, equips hidràulics i 
equips de climatització per a vehicles 
professionals.

TEICAR compta amb un equip jove, 
format en diferents camps i amb ex-
periència en diferents sectors. Gràcies 
a aquests coneixements i a la política 
de formació continua, hem pogut am-
pliar la nostra activitat a camps com la 
hidràulica i la refrigeració.

Som una empresa orientada al client, 
pel qual realitzem una adaptació con-
tínua a les necessitats d’aquests. Tant 
per a donar una millor qualitat en la 
fabricació i muntatge d’equips, com 
per millorar el servei de manteniment i 
reparació. 

Ens pots trobar a:

www.teicar.com 977 70 18 68 info@teicar.com Pol. Ind Tosses c. Berlín 1 43870 Amposta




