
Octubre ‘22
60

Tant s’hi val com vagis de lent 
... mentre no et paris!



NOTICIES

La segona quinzena de juliol, Tortosa 
celebra la 25a. Edició de la Festa del 
Renaixement. Una festa que rememora 
amb una gran oferta d’activitats lúdiques 
i culturals, del segle XVI i que l’AECE 

ha participat en l’acte inaugural de “Lo 
Taulell al Carrer”, amb la intervenció de 
la Presidenta, Maria José Fernández.

Després de la inauguració, els comer-
ciants reben la visita dels procuradors, 

acompanyats pel seguici de les famílies 
nobles: és un moment de solemnitat. Els 
comerciants reben el suport de les auto-
ritats i la mostra del seu reconeixement 
per la tasca dinamitzadora que realitzen. 

Amb la col·laboració de
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Inaugurem “Lo Taulell al Carrer”

Tornem a gaudir de la Festa de 
l’Aiguardent

Durant els dies de la “Festa de 
l’Aiguardent”, tot el poble obre les portes 
per acollir els alambins i les diferents 
mostres d’entitats, firaires, expositors… 
Els veïns de Prat de Comte conviden als 
visitants a entrar a les seves cases que 

fan la funció d’originals estands fira.
Una edició més hem participat al 

concurs de pintura ràpida Joan Lahosa 
i Valimanya, una activitat significativa 
de la programació.  
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La Junta Directiva de l’AECE s’ha 
reunit amb els diputats al Parlament 
del PSC-Units, Oscar Ordeig i Joaquim 
Paladella, entre altres membres del 
partit a l’Ebre.

Des de la patronal li hem traslladat 
el nostre malestar i moltes de les pro-

blemàtiques que més ens afecten al 
territori, entre elles, les infraestructures, 
la crisi energètica i com la inflació ofega 
a les pimes, una situació econòmica 
que derivarà en greus conseqüències.

Tenim que buscar solucions i treballar 
entre tots, marcar unes línies estratègi-

ques i projectes de futur, des de l’AECE 
els hem manifestat les ganes d’aportar 
i treballar junts, però necessitem que 
l’Administració no sols ens escolti, si no 
que sigui efectiva i volem que les Terres 
de l’Ebre estiguin al capdavant.  

Reunió amb el grup polític
PSC-UNITS

Energia
de futur
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Reunió Fons de Transició 
Nuclear

El passat desembre el govern de la 
Generalitat va crear un Fons de Transició 
Nuclear, tal i com estableix Llei 2/2021, 
del 29 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres,administratives i del sector 
públic.

Aquest fons té per objectiu donar res-
posta a l’impacte del futur tancament de 
les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós, 
a través del finançament de projectes de 
desenvolupament econòmic i creació 

d’ocupació alternatius: de reindustri-
alització, del sector agroalimentari, 
del sector de noves tecnologies o del 
turisme vinculat al patrimoni natural.

Com a representants de la patronal, 
el vicepresident Juanjo Clua va assistir 
a la reunió celebrada a Ascó on es va 
informar sobre la tramitació del regla-
ment del Fons. A data de publicació 
d’aquest butlletí no ha sortit el reglament 
definitiu. 

Jornada economia blava

El vicepresident de l’AECE, Carles 
Gil assisteix a la Jornada d’economia 

blava organitzada per la Diputació de 
Tarragona al Fablab Terres de l’Ebre.

Va estar enfocada a tot el ventall de 
possibilitats empresarials que hi ha al 
voltant de l’economia blava, ja sigui 
pesca, activitats esportives i lúdiques, 
turisme, transport, distribució, indústria 
auxiliar...

Van participar activament de l’asso-
ciació d’eco-turisme, de l’empresa 
Balfegó, de l’IRTA de la Ràpita, la di-
rectora del Fablab TE, responsable de 
Diputació i de l’AECE. També van as-
sistir de la Cofradia de l’Ametlla de Mar, 
Cambra de Comerç de Tortosa, entre 
altres. 

Es presenta 
Estratègia 
Delta

La Consellera d’Acció Climàtica, Ali-
mentació i Agenda Rural, Teresa Jordà 
i el delegat de Govern, Albert Salvadó 
i el director dels serveis territorials 
d’Acció Climàtica a Terres de l’Ebre, 
Jesús Gómez van presentar davant la 
representants socials i civils les línies 
de l’Estratègia Delta.

Es basa en una estratègia que uneix 
coneixement i gestió per evitar la regres-
sió del Delta i la subsidència amb solu-
cions basades amb la natura. Seran un 
conjunt d’accions planificades i calen-
daritzades a curt, mitjà i llarg termini, 
que suposaran una inversió d’uns 65 
milions d’euros. 
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Sánchez Llibre reelegit president de 
Foment del Treball Nacional

L’Assemblea General de Foment ha 
ratificat la proclamació com a president 
de Josep Sánchez Llibre i la dels 76 
vocals de la nova Junta Directiva.

La patronal proposa un gran acord 
per superar la profunda crisi econòmi-
ca i social i evitar la seva cronificació: 

“Només junts superarem la crisi. Amb 
mesures unilaterals i populistes no ho 
aconseguirem”. 

Sánchez Llibre anuncia el suport de 
Foment a la taula de diàleg recentment 
reimpulsada pels governs de l’Estat i de 
la Generalitat per aconseguir la neces-

sària estabilitat política i econòmica per 
afrontar amb èxit l’actual situació de crisi.

La Junta Directiva nomena també, a 
proposta del president, el nou Comitè 
Executiu, on l’AECE també hi formarà 
part. 

Maria José Fernández, presidenta de l’AECE renova el càrrec a la 
Junta Directiva i entra al Comitè Executiu de Foment del Treball
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Gestió del canvi
L’empresa ha de plantejar accions 

per a la implementació i el control dels 
canvis (temporals o permanents) que 
puguin tenir efectes adversos sobre els 
riscos laborals,

• Noves màquines, productes, instal-
lacions, processos o serveis;

• Canvis en els processos de treball, 
els procediments, els equips o en l’es-
tructura de l’organització;

• Canvis en les instal·lacions (edificis, 
distribucions, ...)

• Canvis en el personal (noves incor-
poracions, canvis de lloc)

L’inici de l’avaluació de riscos s’ha 
d’emprendre abans que el canvi s’im-
plementi.
Noves màquines, productes, ...

A l’empresa s’ha de garantir que les 
substàncies i els equips que s’adquirei-
xen siguin segurs, adequats a la feina i 
convenientment adaptats a aquest efec-
te; no només durant el seu ús habitual, 
sinó també per a operacions ocasionals 
o extraordinàries com transport, posada 
en marxa, manteniment, neteja, posada 
fora de servei, desmantellament, retira-
da, etc. Tot això implica la corresponent 
informació que ha d’aportar el proveïdor i 
l’adequada transmissió a l’usuari (Manu-
als, Fitxes de dades de seguretat, ...).
Control en cas de noves instal·lacions 
o modificacions

Es tracta que l’empresa tingui prevista 
la forma d’actuar davant de tots els nous 
projectes que es vagin a implantar a 
l’empresa, així com els canvis i modifi-
cacions de les instal·lacions ja existents, 
que puguin generar riscos o modificar 
els existents. L’empresa ha de controlar 
que en les especificacions de disseny 
dels nous projectes i en les modificacions 
d’instal·lacions s’incorporin tots aquells 
aspectes rellevants sobre seguretat i 
salut per evitar i/o controlar en el seu 
origen els possibles riscos que es puguin 
generar o potenciar.

Control de canvis organitzatius
Serà una necessitat valorar si els can-

vis organitzatius poden motivar canvis 
en els riscos o en la seva magnitud (per 
exemple; l’augment d’hores de treball 
amb una màquina, que pot provocar 
canvi en els nivells d’exposició al soroll 
o a les vibracions)
Canvis en serveis (empreses con-
tractistes)

Aquí s’enllaça amb tot el referent a 
les necessitats per coordinació em-
presarial a fi d’establir les disposicions 
mínimes que els diferents empresaris 
que coincideixen en un mateix centre de 
treball hauran de posar en pràctica per 
prevenir els riscos laborals derivats de 
la concurrència d’activitats empresarials 
i, per tant, perquè aquesta concurrència 
no repercuteixi en la seguretat i la salut 
dels treballadors de totes les empreses 
concurrents. I també s’han de considerar 
els deures de cooperació i d’informació 
afecten els treballadors autònoms de la 

mateixa manera que a les empreses els 
treballadors desenvolupin activitats en 
un mateix centre de treball.
Canvis en el personal

Cal conèixer les característiques 
personals o estat biològic conegut d’un 
treballador/a per saber si s’ha de ges-
tionar com especialment sensible a les 
condicions del lloc, i les conclusions de 
l’aptitud per al desenvolupament de les 
activitats que implica.

En el cas de llocs de nova creació els 
riscos hauran de ser deduïts basant-se 
en els riscos de llocs similars o de l’estudi 
de les condicions dels llocs de treball, 
de la maquinària, dels equips i de les 
substàncies a utilitzar.

La informació i informació del treba-
llador també ha d’estar assegurada.

En resum, quan es planteja un canvi, 
s’han d’estudiar les conseqüències que 
se’n deriven, i així poder establir les 
possibles accions que controlin els 
riscos laborals. 

Control de canvis en l’empresa 
considerant la PRL
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La Diputació crea noves 
subvencions per consolidar     
els grans esdeveniments culturals
Amb una dotació de 2M€, l’objectiu és posicionar el Camp de 
Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès com a territoris de 
referència pels seus festivals i programacions
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La Diputació de Tarragona fa un pas 
més en el suport al sector cultural 
de la demarcació amb la creació 

d’una nova línia de subvencions dirigida 
a activitats i actuacions estratègiques 
d’especial impacte i rellevància territorial 
que es realitzin al Camp de Tarragona, 
les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. 
Es tracta de grans esdeveniments com 
festivals o programacions que són reco-
neguts més enllà del municipi on se ce-
lebren i que ara comptaran amb aquesta 
nova línia de suport per tal d’enfortir la 
professionalització d’aquest àmbit, afa-

vorir la creació de nous esdeveniments 
de rellevància i posar en valor la seva 
singularitat. Tarraco Viva, el Concurs de 
Castells, la Fira Trapezi, la Festa del Re-
naixement o la programació impulsada 
per la Fundació Pau Casals són només 
alguns exemples dels esdeveniments 
cultuals de referència que s’ofereixen a 
la demarcació. Molts han comptat al llarg 
dels anys amb el suport de la Diputació, 
que ara es consolida i s’obre a les noves 
propostes que pugui potenciar aquesta 
convocatòria.  

La presidenta de la Diputació de 

Tarragona, Noemí Llauradó, i el diputat 
delegat del Servei d’Assistència al Ciu-
tadà, Joan Josep Garcia, han presentat 
aquest mes de setembre en roda de 
premsa els nous ajuts. Llauradó ha vol-
gut remarcar l’objectiu últim que tenen 
aquests ajuts, “contribuïm a posicionar 
els nostres pobles i ciutats i el conjunt 
de la demarcació de Tarragona com 
un territori creatiu i de referència per 
a l’activitat cultural, i per la capacitat 
d’organitzar grans esdeveniments”. Per 
la seva part, el diputat Joan Josep Garcia 
ha fet referència a la condició professio-
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nal d’aquests esdeveniments: “es tracta 
d’activitats que, pel seu volum i pel seu 
caràcter distintiu, també tenen darrere 
una gestió altament professionalitzada, 
que comporten la participació d’equips 
de treball especialitzats i que posicionen 
el municipi i la demarcació en l’àmbit de 
Catalunya”. 

 Aquests ajuts se 
sumen als que la 
Diputació ja ofereix 
a creadors artístics i 
culturals, per 
fomentar la 
producció cultural a 
la demarcació

FOMENT DE LA 
PROFESSIONALITZACIÓ I 
DE NOUS PÚBLICS 

Aquests ajuts, que compten amb una 
dotació total de 2M €, estan dirigits tant 
a activitats culturals impulsades per 
ens locals com per entitats sense ànim 
de lucre. Han de ser projectes d’interès 
públic i social de gran envergadura, 
que comptin amb un pressupost mínim 
de 40.000 euros, que puguin demostrar 
una determinada trajectòria (mínim de 
5 anys de celebració en els darrers 10 
anys) i que repercuteixin en la reactivació 
cultural i econòmica del territori al llarg 
del temps. 

 La convocatòria promou que els certà-
mens comptin amb una direcció tècnica 
professional. També es valora especial-
ment la capacitat de crear nous públics, 
a través de plans formatius o educatius i 
de l’afavoriment dels processos d’inclu-
sió social en el seu desenvolupament. 
D’aquesta manera, els esdeveniments 

tenen impacte en la societat, més enllà 
dels espectadors i espectadores.

 Els nous ajuts es poden sol·licitar a tra-
vés de la Seu Electrònica de la Diputació, 
fins al 15 de novembre. Tota la informació 
es pot trobar a la Guia de Serveis Dipta, 
als següents enllaços: convocatòria 
adreçada als ens locals https://www.
dipta.cat/serveis/subvencio-ens-lo-
cals-activitats-estrategiques-especi-
al-impacte-rellevancia i convocatòria a 
entitats https://www.dipta.cat/serveis/
subvencions-entitats-activitats-estrate-
giques-especial-impacte-rellevancia.  

SUPORT A LA PRODUCCIÓ 
CULTURAL

Aquests nous ajuts se sumen als que 
la Diputació de Tarragona posa a dis-
posició dels professionals autònoms i 
microempreses del sector cultural de la 
demarcació de Tarragona per donar 
suport a noves produccions culturals, 
amb un pressupost total d’1.650.000€  

LOTERIA NACIONAL LOTERIA NACIONALSORTEIG EXTRAORDINARI DE NADAL
22 de desembre de 2022

5 euros

SORTEIG EXTRAORDINARI DE NADAL
El portador de la present papereta interessa la quantitat de cinc (5) euros en el número

a sota indicat, per al sorteig de la Loteria Nacional del dia 22 de desembre de 2022
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Presentació oficial de l’associació
Impuls Cat Sud, Regió del Coneixement

Impuls Cat Sud Regió del Coneixe-
ment es presenta oficialment a la seu del 
Col·legi de Periodistes de la demarcació 
de Tarragona el passat 13 de setembre.

Es tracta d’una associació empresa-
rial independent i sense ànim de lucre 
a la que ja s’han adherit més de 50 
empreses i organitzacions empresarials 
i que neix amb vocació de mà estesa 
cap a les administracions, la URV i tots 
els agents del territori amb l’objectiu 
principal de potenciar la competitivitat 
i el desenvolupament sostenible de les 
comarques de Tarragona, tant a nivell 
econòmic com social.

El president, Miquel Maria Aragonès, 
va explicar que volem impulsar un crei-

xement econòmic que generi cohesió 
social i que tingui cura del medi ambient 
en el marc dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible de l’ONU. Aragonès 
va assegurar que tot i les turbulències 
actuals, vivim un moment d’oportunitat, 
amb els fons Next Generation, el procés 
de reindustrialització que ha començat a 
Europa, el Pla Nacional per a la Indústria 
del Govern o els canvis que suposen la 
digitalització i l’economia circular.

La vicepresidenta, Blanca Vallcorba, 
va fer una crida perquè més empreses 
se sumin a aquesta associació, perquè 
la unió fa la força, com més múscul tin-
guem més podrem treballar pels nostres 
objectius, com són generar, atreure i 

retenir el talent, la innovació, la captació 
d’inversions, el suport a l’emprenedoria 
o la generació d’ocupació de qualitat.

La nova entitat es fa seves les con-
signes de la Regió del Coneixement 
impulsada des del 2016 per la URV i la 
Diputació de Tarragona i que posa el 
focus en el vincle entre la recerca cien-
tífica i la innovació amb les necessitats 
dels sectors empresarials de Tarragona. 
Impuls Cat Sud reivindica aquest model 
de col·laboració público-privada per 
consolidar una estratègia específica per 
assolir fites com la transferència del 
coneixement a l’empresa o l’impuls als 
ecosistemes d’empreses emergents, 
entre altres. 

http:// www.aecebre.com
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Durant aquest últim any la pa-
raula “ciberatac” s’ha buscat, 
de mitja, 50 cops per setmana 

basant-nos en Google Trends (lloc web 
de Google que analitza la popularitat 
de les consultes de cerca principals a 
la Cerca de Google a diverses regions 
i idiomes). 

Si fem un anàlisi una mica més 
exhaustiu, podem observar que les 
principals comunitats autònomes on 
aquest terme ha estat més buscat són: 
Navarra, Principat d’Astúries, Comuni-
tat de Madrid i Cantabria. En concret, 
Navarra va ser víctima el passat mes 
de Maig d’un ciberatac (ransomware) 
que va afectar 137 ajuntaments així 
com 35 entitats, entre les quals s’inclou 

la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos. 

Espanya és el sèptim país del món 
més afectat pels ransomware, programa 
maliciós que bloqueja els sistemes in-
formàtics per a posteriorment sol·licitar 
un rescat per ells. En aquest sentit, 
segons l’estudi del web cso.compu-
terworld, Espanya també ocupa el lloc 
21 entre els països que més paguen pel 
rescat de les dades, amb una mitja de 
175.344€ de cost.

Aleshores, si el terme ciberatac és 
un dels més buscats, com és possible 
que el 79% de les empreses únicament 
inverteixin en ciberseguretat després 
d’haver estat víctimes d’un atac?

Doncs bé, la resposta òbviament 

no és única però un dels factors més 
evidents és la manca de consciencia-
ció i polítiques de seguretat en l’àmbit 
empresarial i, per altra banda, està el 
factor econòmic.  

És per això, que si bé una correcta 
política de ciberseguretat (política de 
contrasenyes segures, gestió adequa-
da de còpies de seguretat, disponibi-
litat i configuració del tallafocs...) és 
necessària per reduir l’impacte eco-
nòmic, reputacional i empresarial, mai 
es podrà afirmar que una empresa és 
100% segura. 

Tenint en compte tots aquests factors, 
creiem que la reflexió és necessària, 
creus que estàs ben preparat enfront 
d’un ciberatac? 

Ciberatacs, creus que estàs 
preparat?






