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Nit Empresarial de Tarragona

La 10a Nit Empresarial reuneix tot
el teixit econòmic de Tarragona

Aquest any l’esdeveniment ha seguit amb el format que
va estrenar l’any passat com a resposta a les noves neces-
sitats de l’empresariat local davant de la conjuntura eco-
nòmica que estem vivint. Durant l’acte, s’han atorgat els
guardons que reconeixen la tasca desenvolupada en tots
els sectors econòmics dels nostres empresaris.

Prop d’un miler d’empresaris del Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre s’han donat cita al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona a la 10a Nit Empresarial que
celebra anualment la patronal empresarial CEPTA

Empreses i empresaris guardonats

Guardó a la Millor

Empresa 2009

SCA Hygiene
Products SL

Javier Molinos
Director Comercial Espanya

Guardó a la Igualtat

d’Oportunitats

Fundació Estela

Joan Ribes Mesegué
President

Guardó a la

Innovació

Llaza SA

Àlex Zaragoza Roig
Gerent

Guardó a

l’Empresa Familiar

INSAGRA UNO

Indaleci Salas Graset
Conseller Delegat

Guardó

Cepta

Applus+
IDIADA

Ignasi Ferrer
Director d’Organització

Guardó a

l’Empreneduria

Carrosseries Alazor SL

Assumpció Colom Mestre
Responsable Administració

Guardó a la Millor

Trajectòria (1999-2009)

BASF
Española SL

Joan Maria Garcia Girona
Director a Tarragona

Guardó a la Formació

en l’Empresa

FREMAP

Sergi Diz
Director Regional Catalunya

Guardó a la

Internacionalització

PLASFI SA

Santiago Figueras
Director General

Guardó a la Responsabilitat

Social Coporativa

REPSOL

Josep Pedrerol
Director General Tarragona

Agrícola i Caixa Agrària
de Riudecanyes SCCL

Josep A. Caballé Godall
President
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Pàdel: Esport en alça

Estades d’estiu 2009 al Tennis Park

Gimnàs: Novetats 2009

Tennis Park
mou l’esport
Tennis Park
mou l’esport

Ampliació del moll d’Andalusia
Ampliació del moll d’Andalusia

Premis APPORTT
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DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

Deu anys premiant la tasca de la
societat econòmica de Tarragona

� Aquest acte es celebra des de l’any 1999 i reuneix tot el teixit empresarial de la demarcació

La Nit Empresarial que
celebra la CEPTA cada
any continua sent un
dels referents econòmics
més importants del
nostre territori

Redacció
TARRAGONA

La Nit Empresarial que orga-
nitza la Confederació Empresa-
rial de la Província de Tarra-
gona (CEPTA) va néixer l’any
1999 amb l’objectiu de fer un
reconeixement públic als em-
presaris i empresàries i institu-
cions de la demarcació de Tar-
ragona, mitjançant uns
guardons que premien l’esforç
desenvolupat en diversos as-
pectes de la gestió empresarial i
en favor de la nostra societat.
Durant aquests anys aquesta
cita empresarial s’ha anat con-
solidat com un dels punts de
trobada més importants del tei-
xit empresarial de la nostra de-
marcació.

La conjuntura econòmica ac-
tual va marcar un punt d’infle-
xió en les nostres empreses, fins
i tot va provocar un parèntesi d’
un any, durant el qual la Nit
Empresarial no es va celebrar,
però l’afany i el creure en un
acte que reconeix la feina dels
representants de les nostres em-
preses i institucions va fer que
l’any passat es tornés a celebrar,

totalment renovada i amb l’ob-
jectiu que ha estat l’essència
d’aquesta nit, reconèixer, valo-
rar i enaltir la tasca realitzada
pels nostres empresaris i em-
presàries. Amb la intenció de
continuar la tasca començada
l’any passat, juntament amb la
col·laboració de l’Ajuntament de

Tarragona, la X Nit Empresarial
ha reunit la societat econòmica
de Tarragona al Palau Firal i de
Congressos de la ciutat. Amb el
lema «Nous valors, nous entorns
i un nou capitalisme» l’objectiu
ha estat reflexionar sobre el pre-
sent i preparar el futur de l’eco-
nomia del nostre teixit empre-

sarial, una de les preocupacions
principals de la nostra societat.
El reconeixement a les empreses
i empresaris sempre és el mo-
ment més intens de la nit, amb
l’anunci dels guardons, el premi
a la tasca ben feta, i als que fan
de la gestió empresarial la seva
raó de ser.

Imatge de la celebració de l’edició de l’any passat de la Nit Empresarial al Palau Firal de Tarragona.
OLÍVIA MOLET

Reconeixement

La Nit Empresarial
premia la tasca i
l’esforç desenvolupat
en la gestió
empresarial
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«Per ser competitius hem
d’estrènyer lligams entre
empreses i institucions»

La Nit Empresarial que cada any cele-
bra la CEPTA és una de les trobades
econòmiques més importants de la
demarcació de Tarragona. Aquest acte

neix amb l’objectiu de conèixer les in-
quietuds i necessitats de les empre-
ses i institucions del territori, i
reconèixer la seva tasca i esforç.

Redacció
TARRAGONA

–La Nit Empresarial d’engua-
ny es presenta sota el títol
‘Nous valors, nous entorns i
un nou capitalisme’. Vol dir
que s’ha esgotat el model fins
ara existent?
«Ara ens trobem en un moment
per resituar la nostra econo-
mia. Després de molts anys de
creixement espectacular, fins i
tot fictici, hem de portar l’eco-
nomia al lloc on possiblement
sempre hauria d’haver estat.
Les empreses ja ens estem rees-
tructurant i adaptant a les
noves necessitats, però sembla
que les administracions van
uns quants passos per darrere.

Ara, per exemple, continua
sent igual de complicat ser
emprenedor i posar en marxa
un projecte que quan estàvem
en època de bonança. I n’hi ha
d’altres».
–Quins?
«Per exemple, el retard en el
nou model de mercat laboral i
la pujada de l’IVA a partir de
l’estiu són decisions difícils
d’entendre en aquests
moments. El nostre objectiu
amb la Nit Empresarial és
estrènyer els lligams entre
empreses i administracions
per, entre tots, continuar sent
competitius en el futur. La Nit
Empresarial, enguany més que
mai, ha de ser un fòrum refle-
xiu que serveixi per aportar

llum a l’actual situació. Parla-
rem de l’actual situació empre-
sarial, de les solucions que es
poden aplicar a curt i a llarg
termini i, com sempre, aprofi-
tarem el ressò mediàtic de la
trobada per fer sentir la veu de
l’empresariat».
–I tot això és possible en una
sola trobada?
«La Nit Empresarial serveix
perquè l’empresari de la pro-
víncia tingui l’oportunitat de
conèixer què estan fent els
altres i, en el cas dels premiats,
comprovar que hi ha gent que
ho està fent molt bé. Però la
tasca de la CEPTA va molt més
enllà de l’organització de la Nit
Empresarial, ja que durant tot
l’any apostem de manera deci- Joan Antoni Belmonte, president de la CEPTA.

Josep antoni belmonte. President de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
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dida per la formació i iniciati-
ves que ajudin en la tasca dià-
ria dels empresaris. També dis-
posem dels nostres serveis
d’assessorament a l’empresari i
comitès d’experts a la seva dis-
posició. El Gabinet d’Estudis,
amb la seva feina continuada,
ens permet conèixer la realitat
econòmica del territori i avan-
çar-nos a les necessitats de
l’empresari i, fins i tot, detectar
oportunitats de millora i de
negoci. Tota la tasca que fem
durant l’any es veurà reflectida
en l’edició d’enguany de la Nit
Empresarial».
–Quins han estat els motius
per triar els ponents d’aques-
ta nit?
«Per acompanyar-nos aquesta
Nit Empresarial, vam pensar
que havien de ser personalitats
del món empresarial que
aquest any haguessin estat
rellevants i que ens poguessin
ajudar a comprendre aquest
nou model econòmic pel que

hem de treballar. Per això vam
pensar en el Sr. Esteve Ferrer,
president de Bimbo, i el Sr.
Juan Antonio Germán, director
general de relacions externes
de Mercadona.»
–Però en plena crisi, és con-
venient fer celebracions?
«És cert que estem fent la tra-
vessia del desert i que hi ha
molts empresaris de les nostres
comarques que estan passant
serioses dificultats. Però també
és veritat que, fins i tot en
situacions econòmiques deli-
cades, es generen grans opor-
tunitats. La Nit Empresarial
reconeixerà la tasca de les
empreses que han estat lluitant
amb bons resultats per adap-
tar-se al nou context econòmic
i que han tingut l’habilitat de
detectar i aprofitar les oportu-
nitats per millorar la seva posi-
ció. Des de la Cepta creiem que
és molt positiu organitzar actes
d’aquest tipus, com és el cas de
la Nit Empresarial. Confiem

que l’exemple dels premiats
generi confiança en l’entorn».
–Quantes candidatures s’han
presentat enguany?
«Al voltant d’una cinquantena.
Les empreses que es presenten
sempre són un exemple d’evo-
lució però més ara, en els
moments de crisi que vivim».
–Creu que el suport governa-
mental és important en actes
com el d’avui?
Crec que la presència del pre-
sident de la Generalitat, José
Montilla; de l’alcalde de la
nostra ciutat, Josep Fèlix
Ballesteros, i el president de la
Diputació de Tarragona, Josep
Poblet, en aquests actes ens
demostra que també són cons-
cients de les necessitats i de les
preocupacions del nostre
empresariat. Però tampoc no
podem oblidar el suport del
teixit empresarial del nostre
territori que és per qui treba-
llem i hem de continuar treba-
llant».CEDIDA

Lema

«Aquest any la 10a Nit
Empresarial té com a
consigna «Nous
valors, nous entorns i
nou capitalisme», per
tal de fer una reflexió
sobre el nostre futur
econòmic»

CEPTA

«La nostra tasca és
apostar d’una manera
decidida per la
formació,
assessorament i
iniciatives que ajudin
en la feina diària de
les empreses»

Nit Empresarial

«Aquest acte reconeix
la tasca de les
empreses que estan
lluitant, amb bons
resultats, per
adaptar-se al nou
context i millorar la
seva posició»

Josep antoni belmonte. President de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona



6
26 de març de 2010Nit Empresarial de Tarragona

CEPTA, l’espai
obert a
l’empresariat i la
societat

� La Junta Directiva de CEPTA està formada per representants de tots els sectors econòmics

La CEPTA està present a
diferents comissions
d’ordre nacional,
autonòmic i local per
poder fer sentir la veu
de l’empresariat del
territori

Redacció
TARRAGONA

La Confederació Empresarial
de la Província de Tarragona
(CEPTA) té com a objectiu
principal recolzar el teixit
empresarial de la nostra
demarcació, sempre sense dei-
xar de banda la societat.
CEPTA és del parer que empre-
sa i societat han d’anar junts,
perquè hi hagi un bon desen-
volupament de tots els factors
que componen la nostra socie-
tat. CEPTA es construeix com

una entitat oberta al diàleg i a
la participació de tothom.
Per dur a terme aquesta tasca,
Cepta compta amb la seva
Junta Directiva, formada per
professionals de tots els sec-
tors econòmics i de gran pres-
tigi empresarial, que s’encarre-
guen de fer front als reptes
que cada dia planteja l’econo-
mia tarragonina. La junta
directiva de la patronal està
formada per: el president Josep
Antoni Belmonte, els vicepresi-
dents, Josep Lluís Aymat,
Andreu Basseda, José Luis Gar-
cia, el secretari general Ignasi
Puig i pels vocals Jaume
Andreu, Joan Baptista Antó,
Joan Anton, Xavier Aymat,
Antoni Balsells, Joan M. Basora,
Albert Castelló, Christian
Compte, Gil Cristià, Juan Jesús
Espina, Enric Espinal, Jordi
Espuny, Xavier Garcia, Maria
León, Carlos Legaz, Jesús Mar-
tín, Salvador Martínez, Xavier

Martínez, Bernat Morales, Nar-
cís Ortega, Josep Vicente
Pedregal, Ángel Felipe Pérez,
Cristóbal Repullo, Diego
Reyes, Josep M. Rovira, Teresa
Rubio, Josep Sans, Pere Vilalta i
Heinz-Ralph Von Laufenberg.

Objectiu

CEPTA té com a
missió principal
donar suport al teixit
empresarial de la
nostra demarcació

Alguns dels professionals que componen la Junta Directiva de la CEPTA.
CEDIDA

Las tasca de decidir qui és mereixedor dels guardons que s’atorguen
a la Nit Empresarial, recau en el jurat format per representants insti-
tucionals, polítics i econòmics de la demarcació. El 19 de març es van
reunir per deliberar quines de les 50 candidatures eren les guardona-
des aquest any. El jurat de la X Nit Empresarial l’han format: l’Alcalde
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; el Rector de la URV, Xavier
Grau; el Director General de Caixa Tarragona, Rafael Jané; el Presi-
dent de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el Director General
del Comitè Executiu per l’organització de la Nit Empresarial, Josep
Maria Rovira; el President de l’Associació Empresarial Química de Tar-
ragona (AEQT), Antón Valero; el President de Foment Reus Empresa-
rial, Antón Balsells; el president de la CEPTA, Josep Antoni Belmonte;
els vicepresidents de la CEPTA, José Luis Garcia i Andreu Basseda i el
secretari general de la CEPTA, Ignasi Puig.

El Jurat, peça clau dels guardons
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� Els Premiats. Guardó a la Millor Empresa

La companyia ha invertit més de 13MEUR principalment en una nova línia de producció

El líder europeu de la fabricació i
manipulació de paper tissú a Tarragona

Redacció
TARRAGONA

SCA Hygiene Products, S.L es va
establir a Tarragona a la pobla-
ció de Puigpelat fa 12 anys,
després d’adquirir l’empresa Ja-
mago S.A, propietària de
Marpo,S.A.. La seva activitat
principal és la fabricació i ma-
nipulació de paper tissú per al
consumidor, per ús industrial i
institucional.També comercia-
litza productes per la higíene
personal. És líder europeu en el
sector tissú, i està reconeguda
entre les 100 companyies més
sostenibles del món. A més en
els últims dos anys també ha
estat reconeguda com a segona
empresa més ecològica i una de
les més ètiques a nivell mundial.
Des de la seva instal·lació s’ha
convertit en un dels referents
per a totes les plantes europees
de tissú de SCA. Entre les plan-
tes de Puigpelat i la Riba té més
de 470 treballadors. Quant a

inversions, superen els 280
MEUR, només l’any passat va
invertir 13 MEUR principal-

ment en una nova línia de pro-
ducció per adaptar-se a les
noves necessitats dels seus

clients i les seves infraestructu-
res estan preparades per absor-
bir més creixement productiu.

SCA Hygiene Products, S.L.

La planta de Puigpelat té una superfície de quasi 2 km2 i espai per créixer en un futur.
CEDIDA Sostenibilitat

Per sisena vegada, ha
estat reconeguda com una

de les 100 companyies
més sostenibles del món

Javier Molinos

Dir. Cial. Regió Sud d’Europa
i Country Manager Espanya
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� Els Premiats. Guardó a la Millor Trajectòria Empresarial

Durant aquests anys BASF ha apostat pel desenvolupament econòmic i social del nostre territori

40 anys com a referent empresarial del
Camp de Tarragona

Redacció
TARRAGONA

En aquests temps amb una
conjuntura econòmica difícil,
trobar empreses que tinguin
una trajectòria empresarial
amb un desenvolupament eco-
nòmic constant i que a més
continuïn apostant per ser un
referent empresarial és molt
complicat. Per això, aquest any
Cepta ha entregat el guardó a
la Millor Trajectòria Empresa-
rial a un dels referents econò-
mics del nostre territori, BASF
Española, S.L.

El 30 d’octubre de l’any pas-
sat Basf Española va celebrar el
40è aniversari de la seva ins-
tal·lació a Tarragona. Durant
tots aquests anys aquesta
empresa ha fet importants
inversions en plantes de pro-
ducció i ha estat un dels refe-
rents en la creació de llocs de
treball. Quant a ocupació, pro-
porciona més de 700 llocs de

treball coberts per empreses
externes, a més de l’ocupació
indirecta. En la seva trajectòria

ha demostrat el seu arrelament
al territori en apostar ferma-
ment pel seu desenvolupament

social i s’ha implicat activa-
ment en nombrosos projectes
educatius, socials i culturals.

BASF ESPAÑOLA, S.L.

BASF es va establir a Tarragona l’any 1969.
CEDIDA Centre de Visites

Amb motiu d’aquest
aniversari, ha obert un

espai per apropar el món
de la química a la societat

Joan maria Garcia Girona,

Director de Producció de Basf
a Tarragona
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� Els Premiats. Guardó a la Projecció Internacional

PLASFI, S.A. té 27 delegacions comercials i tres plantes de producció a tot el món

Potenciar la internacionalització i la recerca
elements claus de la competitivitat

Redacció
TARRAGONA

Un dels factors que distingeix
el creixement i la competitivi-
tat d’una empresa és la seva
presència al món, per això des
de CEPTA es vol guardonar
aquelles empreses que han
apostat per un projecte i uns
productes que donen un valor
afegit a l’empresariat tarrago-
ní, fins a traspassar les nostres
fronteres. Aquest any el Guar-
dó CEPTA a la Projecció Inter-
nacional 2009 ha recaigut en
l’empresa Plasfi, S.A de Santa
Coloma de Queralt.

Plasfi, S.A. es dedica a la
fabricació i producció de siste-
mes de poliuretà per a tots els
sectors industrials i de con-
sum. El seu afany per la inves-
tigació constant en noves pos-
sibilitats d’aplicació del poli-
uterà, com l’obtenció de poli-
uretans biodegrabables ha fet
que s’obrin les portes a nous

mercats i així estar cada vegada
més present a l’exterior. Plasfi
està present a la UE, però

també estan treballant a fons
l’àrea llatinoamericana. En
total a tot el món Plasfi té dele-

gacions comercials a 27 països,
i tres plantes de producció: a
Catalunya, Argentina i l’última

PLASFI, S.A.

PLASFI, S.A. ha triplicat la producció a la seva planta de reactors en nou anys.
CEDIDA Claus

La investigació constant i
l’afany innovador l’han
fet obrir-se als mercats

internacionals

Santiago Figueras

Director General
de Plasfi
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� Els Premiats. Guardó a la Innovació

LLAZA, S.A és pionera a l’Estat espanyol i marca líder en el sector de la protecció solar

El poder de la innovació per adaptar-se a
les necessitats del mercat

Redacció
TARRAGONA

CEPTA premia l’impuls de les
empreses en invertir en inno-
vació i adaptar-se a les necessi-
tats del mercat primant la I+D
en el seu dia a dia i ser més
competitives. L’aposta per la
innovació tecnològica de Llaza,
S.A. s’ha vist reconeguda amb
el guardó a la Innovació 2009
de la CEPTA.

L’activitat principal de
LLAZA, S.A., ubicada a Cons-
tantí, és la fabricació pròpia de
sistemes per l’obertura i tanca-
ment per a tendals. Durant els
més de 40 anys de trajectòria a
la nostra demarcació ha sabut
adaptar-se a les necessitats del
sector, en incorporar presta-
cions i valor afegit als seus pro-
ductes, perquè siguin tecnolò-
gicament avançats i amb disse-
nys innovadors.

El seu afany per la innovació
ha culminat amb la creació

d’un gran centre tecnològic
dedicat a la I+D en protecció
solar, nova seu central de

LLAZA i que va entrar en fun-
cionament a finals de 2008, on
podem trobar la tecnologia

més avançada per tal d’incre-
mentar el potencial productiu,
la distribució i la logística.

LLAZA, S.A.

Peu de foto de prova, peu de foto de prova. Amb un punt al final.
CEDIDA I+D

A finals de 2008 va obrir
el centre tecnològic

dedicat a la innovació en
protecció solar

Àlex Zaragoza Roig

Gerent de
Llaza S.A.
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� Els Premiats. Guardó a la Igualtat d’Oportunitats

L’entitat creu fermament en el dret a la formació i al treball de les persones que pateixen alguna discapacitat

Treballar per assolir la igualtat social i
laboral de les persones

Redacció
TARRAGONA

La igualtat social i laboral de
les persones és una de les fei-
nes més importants que tenim
la societat d’avui en dia. Per
això des de CEPTA es conside-
ra imprescindible premiar
aquelles institucions que en
fan la seva lluita diària. Per això
aquest any el guardó a la Igual-
tat d’ Oportunitats recau sobre
la Fundació Estela.

Aquesta entitat privada
sense ànim de lucre, amb 40
anys de trajectòria, es va cons-
tituir amb la finalitat genèrica
de protegir, promocionar i
millorar la integració social i
laboral de les persones amb
discapacitat psíquica.

Les línies d’actuació, que
l’han fet mereixedora d’aquest
guardó passen per la presenta-
ció d’un pla d’igualtat en el
qual es recullen accions per la
millora de la seva gestió envers

la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones que inclou entre
d’altres l’elaboració d’un catà-

leg de descripcions de llocs de
treball que permeti assegurar-
nos la neutralitat dels seus

plantejaments o com establir
processos de selecció neutres,
entre d’altres accions.

Fundació Estela

La Fundació Estela treballa per la igulatat d’oportunitats entre les persones.
CEDIDA Igualtat

«Creure fermament en la
igualtat d’oportunitats

laborals i socials entre els
éssers humans»

Joan Ribes Mesegué,

President de la
Fundació Estela
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� Els Premiats. Guardó a la Emprenedoria (ex-acqueuo)

L’empresa ha creat la marca GrisVerd, de producció de Mobiliari Urbà Sostenible

L’aposta per la qualitat i la sostenibilitat en
el mercat del mobiliari urbà

Redacció
TARRAGONA

Alazor, S.L. és una empresa amb
una història que es remunta a
l’any 1897, però que es va
constituir l’any 1999. La seva
activitat principal és la fabrica-
ció i reparació de carrosseries
per a vehicles industrials, així
com el muntatge de grues bas-
culants i plataformes elevado-
res. L’actual conjuntura i la
davallada econòmica en el sec-
tor de l’automòbil i del vehicle
industrial ha fet que els propie-
taris es decidissin per la diver-
sificació de l’activitat del seu
negoci cap a una nova línia i un
nou mercat. I així, neix Gris-
verd que basa la seva activitat
en el disseny i la fabricació de
mobiliari urbà sostenible i sota
conceptes ecològics com, la
construcció del mobiliari amb
acer corten, que permet la no-
utilització de materials conta-
minants i que no cal que hi

hagi manteniment. O la utilit-
zació d’energia solar fotovoltai-
ca i i lluminàries Led que redu-

eixen l’emissió de CO2. Sempre
apostant per la qualitat i amb
perspectives de creixement.

Cepta reconeix aquesta inicia-
tiva empresarial amb el guardó
a l’Emprenedoria 2009.

Alazor, S.L.

Alazor, S.L ha creat i enregistrat la marca GrisVerd per donar acollida als seus nous productes.
CEDIDA Diversificació

GrisVerd dirigeix la seva
activitat a conceptes més

ecològics i més
sostenibles

Assumpció Colom i Mestre,

Responsable d’Administració,
Qualitat i Màrqueting
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� Els Premiats. Guardó a la Emprenedoria (ex-acqueuo)

L’entitat ha presentat un nou envàs del seu oli dirigit a les millors botigues gurmet del món

Els productes de casa nostra com a insígnia
d’internacionalització i de qualitat

Redacció
TARRAGONA

La Cooperativa està formada
per uns 450 associats i recent-
ment ha finalitzat un procés de
fusió entre 4 cooperatives, la
d’Escornalbou, Duesaigües,
Consum i Cooperativa de Riu-
decanyes. La seva activitat és,
en un 95%, la producció i l’ela-
boració d’oli verge extra amb
SDOP Siurana sota la marca
«Escornalbou», que ha tingut
reconeixement internacional.
El passat mes de novembre va
presentar un nou format d’en-
vàs del seu oli, que va dirigit a
les botigues gurmet d’arreu del
món. Un ambiciós projecte
d’internacionalització amb
assistència a les millors fires
internacional d’alimentació i
divulgant les qualitats del nos-
tre oli a la dieta mediterrània.
A més, la Cooperativa ha fet
una aposta clara per la qualitat
com a vehicle per arribar a tots

aquests mercats, la majoria
molt exigents en aquest sentit.
A resultes d’això, la Cooperati-

va té prevista la realització
d’importants inversions com la
construcció d’un nou molí

d’oli. Així, CEPTA guardona
l’empenta d’aquesta entitat del
sector primari.

Agrícola i CAixa Agrària i S.C. de riudecanyes, SCCL

L’entitat ha apostat per la qualitat per entrar als mercats internacionals.
CEDIDA Premis

L’oli «Escornalbou» ha
rebut reconeixements

internacionals a Fires de
Rússia i EUA

Josep Anton Caballé Godall

President d’Agrícola i Caixa
Agrària i S.C. de Riudecanyes
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� Els Premiats. Guardó a la Formació en l’Empresa

Fremap creu fermament amb la formació com a instrument de millora de les condicions laborals

La formació, eina clau per la
professionalització en l’empresa

Redacció
TARRAGONA

En aquests moments d’incerte-
sa econòmica una de les eines
per a créixer com a empresa és
la formació. La professionalit-
zació del mercat de treball és la
base per poder superar els
temps de crisi i millorar l’ocu-
pació. Per això CEPTA dedica
un dels seus guardons a reco-
nèixer les empreses que fomen-
ten la formació en les diferents
branques dels seus departa-
ments, i les empreses. Aquest
any el guardó a la Formació en
l’Empresa 2009 ha recaigut en
Fremap.

Fremap és una entitat que
gestiona i protegeix els riscos
d’accidents de treball i malal-
ties professionals que han de
cobrir obligatòriament les
empreses i que creu en la for-
mació com a eina fonamental
per a millorar les condicions
en els quals es desenvolupa

l’activitat del lloc de treball. A
més, desenvolupen la seva
tasca, conjuntament amb les

empreses, programes formatius
pràctics que permeten verificar
una millora dels índexs de

sinistralitat en el lloc de treball
i, de forma directa, una millora
en la seva productivitat.

FREMAP

Fremap treballa per la formació a les empreses.
CEDIDA Col·laboració

La seva tasca formativa la
desenvolupa

conjuntament amb les
empreses

Sergi Diz

Director Regional
de Catalunya de Fremap
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� Els Premiats. Guardó a la Responsabilitat Social Corporativa

La companyia realitza activitats destinades a la integració social i al desenvolupament dels barris

El reconeixement a l’esforç pels objectius
assolits en desenvolupament social

Redacció
TARRAGONA

El compromís social d’una com-
panyia envers la comunitat, l’e-
ducació i formació, la salut, la
integració social, el medi am-
bient o el voluntariat corpora-
tiu, és un dels factors que fan
que l’empresa estigui millor
amb la societat i el territori que
la rodeja; per això les company-
ies que atorguen rellevància a
aquest fet mereixen un reconei-
xement, i això és el que ha im-
pulsat CEPTA a l’atorgar el
guardó a la Responsabilitat So-
cial Corporativa a Repsol. Rep-
sol és una companyia integrada
de petroli i gas amb presència a
més de 30 països i líder a Espa-
nya i Argentina. A Tarragona,
Repsol és un important motor
econòmic i social, amb més de
2000 persones treballant al
Complex Industrial que hi té
Repsol. La seva tasca social es
veu en col·laboracions en acti-

vitats culturals de la ciutat, com
el patrocini únic de la Setmana
Santa, o a través d’entitats cul-

turals, com el Teatre Metropol.
a més. genera iniciatives prò-
pies per incentivar la cultura,

com el Projecte T-6000, per les
Festes de Santa Tecla o els Pre-
mis Repsol.

REPSOL

Repsol és un important motor econòmic i social a Tarragona.
CEDIDA Iniciatives

Repsol realitza activitats a
traves d’iniciatives

d’entitats com Creu Roja
o l’Associació de Barris

Josep Pedrerol

Director General de Repsol
a Tarragona
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� Els Premiats. Guardó a l’Empresa Familiar

L’empresa de caire familiar és un dels referents turístics de la nostra demarcació

Esforç, lideratge i dedicació, valors
capdavanters de consolidació empresarial

Redacció
TARRAGONA

Amb aquest guardó CEPTA
reconeix la tasca d’aquelles
empreses que des del si de la
família creixen i es consoliden i
que valors com l’esforç, la dedi-
cació i el lideratge són les
armes més efectives per dur
una empresa a ser líder al mer-
cat en un sector econòmic.
Aquest any l’empresa que rep
el guardó a l’Empresa Familiar
és Insagra Uno, S.L. de la Pine-
da. Insagra., empresa de caire
familiar, es dedica a la promo-
ció de complexos turístics des
de 1999. Compta amb tres
complexos hotelers a la Platja
de la Pineda de Tarragona,
especialitzats en turisme vaca-
cional, de luxe i empresarial, i
s’ha consolidat en el sector
turístic com una de les empre-
ses capdavanteres del mercat.
L’empresa s’esforça per donar
conèixer les inquietuds i el fort

treball en la recerca per impul-
sar i activar la situació actual
del sector turístic al nostre ter-

ritori amb una alta i forta
inversió econòmica. A més, ha
fet una forta aposta pel desen-

volupament, la promoció i la
potenciació dels trets diferen-
ciadors dels espais turístics.

Insagra Uno, S.L.

El hotel Gran Palas Hotel 5* representa l’aposta pel turisme de qualitat de la Familia Salas.
CEDIDA Aposta

Potenciar la nostra marca
turística des de la
qualitat, servei i
professionalitat

Indaleci Salas Graset

Conseller Delegat
d’Insagra Uno, S.L
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� Els Premiats. Guardó Cepta

La seva presència internacional i capacitat exportadora han merescut el Premi a la Projecció de Catalunya al

Reconeixement a un dels líders mundials en
enginyeria de l’automòbil

Redacció
TARRAGONA

CEPTA dedica un dels seus
guardons a reconèixer les
empreses que han apostat per
treballar per la internacionalit-
zació, la innovació, la nova tec-
nologia, pel foment de l’ocupa-
ció, i experiència, en definitiva,
valors que fan que tinguin pro-
jecció internacional i nacional i
siguin referents en el seu sec-
tor. Així, que aquest any CEPTA
ha cregut que el guardó d’Ho-
nor 2009 era per a Applus Idia-
da. Amb més de 25 anys d’expe-
riència, Applus Idiada és una
empresa de serveis especialitza-
da en el desenvolupament de
producte per al sector de l’au-
tomòbil, mitjançant els serveis
de disseny, assaig, enginyeria i
homologació. L’empresa dispo-
sa d’un centre de 360 ha al Baix
Penedès amb modernes pistes
de proves i laboratoris de tec-
nologia punta i ocupa més de

900 professionals. Té sucursals
i filials a 17 països i exporta el
70% dels serveis que produeix.

La seva presència internacional
i capacitat exportadora i inno-
vadora l’han convertit en l’em-

presa espanyola del sector de
l’automòbil més reconeguda
arreu del món.

Applus IDIADA

L’empresa té un centre amb pistes de proves i laboratoris de tecnologia punta al Baix Penedès .
CEDIDA Ocupació

L’empresa compta amb
més de 900 professionals

de les funcionalitats
principals de l’automòbil

Ignasi Ferrer

Director Organització,
Qualitat i Innovació d’Applus
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� Edicions anteriors

VI Nit de l’Empresari. 2004

Guardó Cepta

Antoni Pon Amenós. Borges
Guardó A l’Empresa amb Millor

Trajectòria

Hispano de Fuentes en
Segures, S.A (HIFE)
Guardó A la

Internacionalització

Indústries Juan Busquets
Guardó a la Millor Empresa

Vicsan Torredembarra S.A.
Guardó a la Innovació

Tecnològica

Avigan Terralta S.A.
Guardó al Desenvolupament

Sostenible

DOW Chemical Ibérica
Guardó a l’Emprenedor

El Molí dels Teigells, S.L. i
Grup 100%
Guardó al Millor Projecte per al

Foment de la Conciliació del

Treball amb la Vida Familiar

TQ Tecnol

VII Nit de l’Empresari. 2005

Guardó Cepta

Rafael Lluís Gispert.

Frigoríficos Lluís, S.A.

Guardó A l’Empresa amb Millor

Trajectòria

Productos del Café, S.A.

Guardó A la

Internacionalització

Moix Ebenisteria, S.L.

Guardó a la Millor Empresa

Viticultors del Priorat, S.L.

Guardó a la Innovació

Tecnològica

Bionet Europa, S.L.

Guardó a l’Emprenedor

Rafael Matamoros Sánchez

Guardó al Foment de Polítiques

d’Igualtat d’Oportunitats

Fundació Privada Onada
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� Edicions anteriors

VIII Nit de l’Empresari. 2006

Guardó Cepta

Antón Valero. Dow Chemical
Guardó A l’Empresa amb Millor

Trajectòria

Arrossaires del Delta de l’Ebre
i Secció de Crèdit SCCL
Guardó A la Internacionalització

GRW Grup Immobiliari, S.L.
Guardó a la Millor Empresa

La Morella Nuts, S.A.
Guardó a la Innovació

Sinfines Miralles, S.L.
Guardó al Desenvolupament

Sostenible

Refractaris Feliu, S.L.
Guardó al Foment de Polítiques

d’Igualtat d’Oportunitats

Fundació Santa Teresa
Guardó a la formació de

l’empresa

Frape Behr, S.L.
Guardó a la Responsabilitat

Social

Hospital Universitari Joan
XXII de Tarragona

9a Nit Empresarial. 2008

Guardó Cepta

Josep Anton Burgasé.
Port de Tarragona
Guardó A la millor Empresa

Mercocámara
Guardó A l’Empresa amb Millor

Trajectòria

Unió Corporació
Alimentària, SCCL
Guardó A la Internacionalització

Plàstics Alt Camp, S.A.
Guardó a la Innovació

Fervé, S.A.
Guardó al Desenvolupament

Sostenible

Aplicacions de la
Catàlisi,S.L.
Guardó a la Igualtat

d’Oportunitats

Hércules Química, S.A.
Guardó a l’Emprenedoria

Celler Capçanes
Guardó a la Formació en

l’Empresa

Thyssenkrupp Xervon, S.A.
Guardó a la Responsabilitat

Social

Caixa Tarragona
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«Actes com el d’avui aporten
confiança al teixit empresarial»

Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Tarra-
gona col·labora amb CEPTA en la NIT Em-
presarial, amb la creença que actes com els

d’aquesta nit encaixen perfectament amb
les dinàmiques que s’impulsen des del con-
sistori. A més, es promouen instruments

molt eficaços per fer front als reptes
econòmics, i que poden ajudar a sortir
de la situació de crisi actual.

Redacció
TARRAGONA

–Quin és el grau d'implica-
ció de l'Ajuntament en la Nit
Empresarial?
–Des de la Conselleria d’em-
preses hem posat en marxa di-
versos programes i serveis de
suport al teixit empresarial.
Apostem decididament per
promoure la innovació i la mi-
llora de la competitivitat entre
les empreses locals, així com el
treball en xarxa entre l’admi-
nistració, els agents socioeco-
nòmics i l’empresariat.

Parlem d’un esdeveniment
que potencia nous valors en la
gestió empresarial, l’inter-
canvi d’experiències i la gene-
ració de xarxes empresarials.
Coses que en aquests temps
són molt beneficioses per l’ac-
tivitat econòmica. Per tot això,
des de l’Ajuntament col·labo-
rem en tot el que podem en la
Nit empresarial, el pes de l’or-
ganització recau sobre la
CEPTA ja que ells són els
pares de l’esdeveniment i els
impulsors de la Nit, i nosaltres
ens hi sumem assumint algu-
nes despeses imprescindibles
pel desenvolupament de l’acte
i posant a la seva disposició al-
tres serveis que des de l’Ajun-
tament podem gestionar més
àgilment.
–És el primer cop que l'A-
juntament col·labora en
l'organització d'aquest acte?
Si no és així, com i quan hi
va començar a intervenir?
–La CEPTA té per costum ce-
lebrar la Nit empresarial a di-
ferents ciutats de forma
rotativa. El 2009 van proposar
a l’Ajuntament de Tarragona
iniciar un nou torn de tres
anys de la Nit a la ciutat i l’A-
juntament va acceptar col·la-
borar de la forma amb què
anéssim acordant cada any, ja
que les necessitats de serveis i
pressupost varien d’any en
any.
–Esdeveniments d'aquest
tipus poden ajudar a enfor-
tir el sector empresarial de
la província?
–Com ja he comentat, la pro-
moció de contactes entre el
teixit empresarial i la poten-
ciació de nous valors de gestió
de les empreses són dos ins-
truments molt eficaços per fer
front als reptes econòmics, i
especialment en la situació ac-
tual.
–Quines són les qualitats
s'han valorat en els guardo-
nats d'enguany?

–Entre totes les candidatures
que s’han presentat als guar-
dons CEPTA, que enguany han
estat bastants i d’un nivell que
ha fet difícil l’elecció dels gu-
ardonats, s’han tingut molt en
compte factors com la innova-
ció en els productes i la gestió,
les mesures relacionades amb
la responsabilitat social em-
presarial, l’èxit de l’empresa i
el nivell d’internacionalitza-
ció.

Tots ells valors que reper-
cuteixen especialment en la
consolidació i expansió de les
empreses.
–Com valora la celebració
d'aquest acte en l'actual si-
tuació de crisi?
–Precisament en aquests mo-
ments és quan més necessaris

són els esdeveniments d’a-
quest tipus. No és moment
d’amagar-se cadascú al seu ra-
conet. Al contrari, s’han de
promoure nous valors, pre-
miar les bones iniciatives,
mostrar que també ara hi ha
empreses que sobresurten per
la seva manera de treballar.
Que no tot són empreses que
malauradament han de baixar
la persiana. Actes així aporten
esperança i confiança al teixit
empresarial i a la societat en
general.

A més, hem de tenir en
compte que la Nit s’ha adaptat
a la situació econòmica actual
canviant el format del sopar
de gala per un altre més aus-
ter i professional, on el cos de
l’esdeveniment són: les ponèn-
cies dels experts i l’entrega de
guardons.

Així s’ha fet possible man-
tenir l’esperit positiu de la Nit
i les bones dinàmiques que ge-
nera en l’àmbit empresarial.
–Quines són les actuacions
que duu a terme l'Ajunta-
ment per enfortir les empre-
ses del territori?
–L’enfortiment del teixit em-
presarial requereix un treball
constant i transversal realitzat
des de diferents administra-
cions i, especialment impulsat

pels Ajuntaments.
A Tarragona podem parlar

de diverses línies de treball
que s’estan desenvolupant
paral·lelament. Entre elles tro-
bem: la planificació i actualit-
zació de les infraestructures
(port, aeroport, autopistes i
comunicacions ferroviàries).
Des de l’Ajuntament s’està
fent un gran esforç de pressió
i treball en xarxa amb les em-
preses i administracions im-
plicades per tenir les millors
infraestructures de transport
possibles, que contribueixin a
l’expansió de les empreses del
territori i a l’atracció de noves
inversions.

Per altra banda, estem tre-
ballant dins de l’Ajuntament
en l’agilització de l’atorgament
de llicències per obertura
d’empreses, canvis d’activitat...
Des del Viver d’empreses hem
posat en marxa nous serveis
adreçats a les empreses, so-
bretot a les micro, petites i
mitjanes, que són les més
nombroses i les que tenen
menys recursos per accedir a
serveis d’assessorament, for-
mació, informació i promoció
empresarial.

Són múltiples les actua-
cions de l’Ajuntament en be-
nefici del teixit empresarial,

explicar-les totes donaria per
fer una entrevista exclusiva
sobre el tema.
–Quins són els grans reptes
de la seva regidoria per
aquest 2010?
–L’àrea d’empreses, formació i
ocupació té un gran potencial
per desenvolupar a nivell de
serveis i actuacions. En els dos
anys i mig que portem de man-
dat hem ampliat molts serveis
i hem posat en marxa de nous.
Una de les línies que hem po-
tenciat especialment és tot el
relacionat amb la creació
d’empreses, la consolidació i
la promoció del teixit empre-
sarial.

Ara, l’objectiu és consoli-
dar aquests serveis i poten-
ciar-los al màxim. A més, ens
estem preparant per la posada
en marxa de Tarragona Im-
pulsa, l’organisme des del que
gestionarem les polítiques
d’ocupació, creació d’empre-
ses i promoció empresarial de
la ciutat i que tindrà la seva
primera seu física a un magat-
zem de La Tabacalera.
–Quines fites a nivell d'Em-
presa li hauria agradat haver
assolit a final de legislatura?
–Quan vaig arribar a aquesta
àrea em vaig trobar amb un
equip de professionals amb
moltes ganes de treballar, amb
ambició i il·lusió per oferir a la
ciutat de Tarragona els serveis
que es mereix per desenvolu-
par tot el seu potencial a nivell
de promoció econòmica.

La realitat, però, es que es
trobaven en una situació molt
precària quant a mitjans in-
fraestructurals i pressuposta-
ris, per no parlar que no hi
havia una clara direcció de les
línies de treball a desenvolu-
par i els objectius a assolir.

D’aquí a un any, amb la
feina que hem fet fins ara i la
inauguració de l’espai dedicat
al Tarragona Impulsa per fi la
ciutat tindrà una infraestruc-
tura, tant física com laboral,
dedicada a la promoció eco-
nòmica a l’altura d’una capital
com Tarragona.

Ja, ara, amb dos anys i mig
de mandat, el balanç del tre-
ball fet en aquesta àrea és
molt positiu. Estic segura que
d’aquí a un any tindrem ser-
veis més consolidats, més
espai per l’emprenedoria i pels
serveis adreçats a l’empresa i
als treballadors/es i una admi-
nistració més àgil a l’hora de
tramitar llicències i documen-
tació necessària per l’activitat
empresarial.

Dolors Herrera, consellera d’Empresa, Formació, Ocupació, Consum i Llicències.
CRISTINA AGUILAR

Dolors Herrera. Consellera d’Empreses, Formació, Ocupació, Consum i Llicència de l’Ajuntament de Tarragona

Nit de l’Empresari

«Aquest esdeveniment
potencia nous valors
en la gestió
econòmica,
l’intercanvi
d’experiències i la
generació de xarxes
empresarials»
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El Palau, referent dels

negocis i la cultura a Tarragona

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona
amb 10 anys de trajectòria i nova imatge
corporativa s’ha consolidat com un punt

de trobada per a convencions, negocis, i
esdeveniments més importants de la nos-
tra ciutat. Per aquest motiu l’organització

de la Nit Empresarial de la CEPTA l’ha triat
per ser l’escenari d’aquesta trobada anual
d’empresaris de la demarcació.

Redacció
TARRAGONA

El Palau Firal i de Congressos
de Tarragona va celebrar l’any
passat el desè aniversari, i ho va
fer per la porta gran, amb el
suport d’una gran representa-
ció de la societat civil i econò-
mica de la demarcació de Tar-
ragona que l’ha vist créixer, i
que ha fet possible aquesta fita.
Durant la seva trajectòria el
Palau ha anat creixent al mateix
ritme que les necessitats de la
societat tarragonina. Tot i que
els inicis de la seva activitat no
van resultar fàcils, ara com ara,
és un escenari polivalent que
tant pot acollir un concert
d’una orquestra filharmònica
com els esdeveniments més
innovadors i transgressors; per
això actes com els de la Nit
Empresarial troben amb l’audi-
tori August del Palau l’entorn
idoni per dur-lo a terme.

10 anys de Palau en xifres
Des del primer acte que va aco-
llir el 29 de setembre de 1999,
aquest edifici, que fou constru-
ït aprofitant un mur de roca
natural, ha celebrat més de 100
congressos, quasi 400 jornades
i convencions, una setantena
de fires, més de 300 concerts i
gales i 100 actes més entre

exposicions i esdeveniments de
diversa índole. En els seus 10
anys de vida ha obtingut una
ocupació total de més de 2.000
dies i amb un nombre visitants
que ronda les 1.200 persones
que han passat per les seves
instal·lacions, i ha tingut
impacte econòmic que han
suposat per la ciutat més de 26
milions d’euros. Quant a espais
per poder realitzar tots els
actes, fires o congressos el
Palau compta amb 2 auditoris
amb una capacitat per a més de
1.300 persones, 10 sales amb
un capacitat per més 500 per-
sones, un àrea d’exposicions de
3.000 m2 i un aparcament de
5.500 m2. A més, l’any 2004 va
incorporar a les seves
instal·lacions el Recinte Firal,

una sala polivalent amb capaci-
tat per a més de 1.200 perso-
nes.

Nova imatge corporativa
Amb motiu de la celebració del
seu aniversari, el Palau va pre-
sentar la nova imatge corpora-
tiva. El nou logotip es basa en la
combinació dels tres perfils que
conviuen en el Palau (fires, con-
gressos i activitat culturals)
dins d’una imatge global. El joc
d’encaixar aquests tres puntals
bàsics de l’activitat del Palau
l’han trobat en el plantejament
d’un tangram, un trencaclos-
ques d’origen xinès, que con-
junta la concepció d’una iden-
titat unitària. La figura resul-
tant d’aquest logotip recorda
una pedra de la cantera sobre la
que es va edificar el Palau Firal.

Vista general de la sala principal del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
CEDIDA

El Palau Firal va celebrar el seu desè aniversari l’any passat
CEDIDA

Entre d’altres activitats, l’edifici ha acollit l’esdeveniment de la 10a Nit Empresarial

«Somnis de ficció»

L’activitat del Palau no s’atura i, després de
fer un balanç molt positiu de l’any 2009, ha
començat l’any 2010 amb moltíssimes activi-
tats. Entre les activitats que podem destacar
per aquest any del Palau hi ha la col·labora-
ció, per primer cop, amb el Festival Interna-
cional de Cinema de Tarragona (REC), amb la
cessió d’espais a l’organització del festival i
l’exposició «Somnis de ficció», que mostrarà
un seguit de peces de col·lecció mítiques del
cinema que han esdevingut la representació

de grans mites i de l’imaginari col·lectiu uni-
versal. Vestits, story boards i objectes diver-
sos, com el vestit que Marilyn Monroe va uti-
litzar per la pel·lícula «La tentación vive arri-
ba», o altres articles de pel·lícules com «Lo que
el viento se llevó», «Terminator 2» o «Indiana
Jones». Aquesta mostra començara el 30 de
març i acabarà el 2 de maig.
A banda, el Palau té previst al llarg de 2010;
dotze congressos, cinc fires, cinc jornades,
vuit concerts, tres exposicions i tres gales.

Nova imatge

El nou logotip representa
la conjunció dels tres

eixos principals del Palau,
fires, congressos i cultura.

Xifres

L’últim any el Palau ha
suposat un impacte

econòmic de més de sis
milions d’euros.
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