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Tenim un 
repte: 
necessitem 
sòl industrial

L’alcalde de Reus repassa el que han 
estat dotze anys de batllia. Un primer 
mandat de crisi econòmica, un segon de 
crisi política i un tercer de crisi sanitària. 
La gestió del deute, del procés i de la 
COVID-19 han marcat la trajectòria 
d’un Pellicer que veu el creixement indus-
trial de la ciutat i la proximitat de l’admi-
nistració a les persones com els pròxims 
grans reptes en l’àmbit empresarial. 

Quin és el llegat econòmic de Carles Pellicer?
Des del meu punt de vista, la gestió que hem dut a ter-
me ha estat correcta i ordenada. Ha estat el meu prin-
cipal capteniment. Si no, avui estaríem enfonsats. Puc 
assumir crítiques en algunes coses, és evident. Han estat 
dotze anys molt intensos i amb etapes molt diferents.

Cadascun dels seus mandats ha tingut les seves 
particularitats.
Sí. La primera etapa va estar marcada per una crisi 
econòmica mundial molt greu. Abans s’havien fet inver-
sions i tocava pagar-les. El juny de 2012, l’Ajuntament 
tenia un deute de 405 milions d’euros i, a tancament de 
2021, ja s’havia reduït fins als 121. Aquell deute feia difí-
cil poder afrontar els diferents pagaments que s’havien 
d’efectuar. 

Per tant, no va ni pensar en inversions?
Crec recordar que el Pla d’Inversions del 2015 era de 
tres milions, que era el necessari per mantenir tots els 
serveis. Va ser molt difícil suportar la situació. Molt difí-
cil, ja que van ser quatre anys d’aguantar la ciutat. Vam 
haver de recórrer a l’Estat, que ens va ajudar amb un 
pla d’ajust, que era la condició per rebre un crèdit de 
36,6 milions d’euros per poder pagar els proveïdors. Es 
va haver de reordenar tot l’Ajuntament i crec que vam 
fer-ho amb valentia.

A causa de l’entramat d’Innova.
Vam haver d’actuar amb rigor. Jo no critico res ni faig 
cap valoració subjectiva sobre el tema. El govern ante-
rior va optar per aquesta opció, i nosaltres vam haver 
d’assumir les resolucions. No tot és culpa de la políti-
ca, sinó que la situació global també va tenir a veu-
re. Els anys anteriors hi havia hagut molt d’optimisme. 
Puc arribar a entendre-ho. També vam elaborar un pla 
d’ajust municipal sever per arribar on som ara.

Com va viure els segons quatre anys? Van estar 
marcats per la crisi política.
Vam governar en minoria i vaig haver de passar per 
dues mocions de confiança el 2017 i el 2018. No sé si 
cap alcalde ha estat en la mateixa situació. Va ser di-
fícil passar per aquesta situació perquè em vaig posar 
en les mans del ple per si trobaven alguna alternativa, 
i no van ser capaços. Es van aprovar els pressupostos, 
però no es van poder actualitzar els impostos.

Després de no tocar-los des del 2011, el 2019 es van 
apujar un 9,7%.
Durant tots aquests anys, es va mantenir la ciutat amb 
els mateixos serveis. La idea era anar incrementant les 
taxes al nivell de l’IPC a poc a poc, però no teníem ma-
joria. Ho vam anar gestionant com vam poder. Molta 
gent no ho va entendre, però quan vam tenir l’oportu-
nitat, vam haver de recuperar el que no s’havia pogut 
fer en anys anteriors per equilibrar la situació.

Va haver-hi situació de dèficit?
Gairebé. Tot pujava i era difícil de mantenir-ho sense 
adaptar-nos a la realitat social.

Diria que Reus és una de les 
ciutats més fàcils a l’hora 
d’acollir una empresa

‘
Com va viure aquestes situacions tenint en compte 
que la política estava marcada pel procés?
Van ser difícils de gestionar. Minoria, procés, manifesta-
cions a plaça, imputacions… Dur, la veritat.

Després d’això, el tercer mandat ha estat el de 
la tranquil·litat?
Vaig ser investit alcalde el 15 de juny de 2019, però 
una denúncia de Vox va provocar que el 3 de juliol 
s’hagués de repetir el ple d’investidura. Aquest va ser 
el ‘tope’. Però sí, no obstant això, han estat uns qua-
tre anys tranquils. Em quedo amb l’increment del Pla 
d’Inversions del grup Ajuntament. El de 2019 va ser de 
8,37 milions, el de 2020 de 12,42 milions, el de 2021 de 
12,05 milions i el de 2022 de 32,36 milions. 

El de 2023 és de 18,02 milions.
Perquè el de l’any passat incloïa la inversió prevista 
per a la Hispània. Si s’aïlla aquest efecte, és un pla 
de creixement.

Reus Empresa

“
CARLES
PELLICER
Alcalde de Reus
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En un futur, hauríem de 
procurar que la gent no 
es desesperés per la bu-
rocràcia, i això depèn de 
molts canvis estructurals 
entre administracions

Passa’t a 
l’autoconsum
Inverteix en energia, 
estalvia en electricitat

Truca’ns al 977 368 034
o envia un e-mail a comercial@solcam.es 

i t´informarem sense compromís.solcam.es

Pel mig, hi ha hagut la COVID.
I dos plans de reactivació que han estat pioners a l’Es-
tat espanyol.

Recentment, va comentar que no ha estat un alcal-
de de grans inauguracions, però que ha encarrilat 
projectes. Quins destacaria dels que s’han dut a 
terme fins ara?
S’han fet obres importants. Tot el tema del Centre So-
cial El Roser i la millora del passeig de la Boca de la 
Mina. S’ha avançat molt en l’estació de Bellissens, l’es-
tació intermodal, convertir en zona de vianants carrers 
com el raval Santa Anna, els Bons Reus, Reus Espais 
Vius el parc del lliscament, propostes empresarials en el 
sector agroalimentari i en l’àmbit TIC... I projectes que 
vindran amb inversions importants, com la reordenació 
urbana del Carrilet, la Hispània… Clar, tot això ha arri-
bat en l’últim mandat, no ho podíem fer durant el pri-
mer perquè estàvem centrats en la part econòmica; ni 
durant el segon, ja que no teníem majories per aprovar 
res. En aquests últims quatre anys, hem fet les inver-
sions que hem pogut i hem encaminat grans iniciatives.

Reus és una ciutat atractiva per invertir i posicio-
nar-se industrialment. No poques empreses es vo-
len ampliar i tenen un problema d’espai. No arri-
bem una mica tard?
Aquest govern deixa preparada una plataforma bru-
tal en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. Les empreses tenen interès a situar-se a 
Reus. Som la segona àrea urbana de Catalunya amb 
més ocupació en l’àmbit TIC. Nosaltres hem començat 
a incidir-hi, però és cert que el pròxim govern té un rep-
te, i és que es necessita sòl industrial de més capacitat.

S’està habilitant el sector H12 Mas Sunyer.
És una pastilla important de metres quadrats per ubi-
car-hi empreses de caràcter logístic. El pròxim govern 
haurà d’insistir-hi. S’han de buscar llocs per poder aco-
llir empreses. Els polígons estan a màxima capacitat.

Amb Amazon no va poder ser…
Estava tot tancat, però es va tòrcer. No obstant això, hi 
ha altres empreses interessades.

Què pensa sobre les possibilitats industrials 
de Bellissens?
Bellissens té un gran futur. La part esquerra en l’àmbit 
industrial, i la part dreta, en el residencial. El futur de 
la ciutat va cap aquí. Entre l’estació de Bellissens i la in-
termodal, que connectarà amb l’Aeroport a través d’un 
ramal que he pactat amb Aena, quedarà un espai 
important per poder aprofitar en matèria tecnològica. 
És el futur de Reus. I el Carrilet, a més, ha de ser una 
punta de llança.

I la zona Nord?
També haurà d’estar en els plans del pròxim govern. En 
especial, la platja de vies de Renfe. El que jo proposo és 
negociar amb Adif i que hi hagi una zona verda amb 
un creixement residencial que lligui amb la Boca de la 
Mina. Ho he comentat a Adif i no ho veuen malament.

Per què hi ha sectors que tenen la sensació que l’Ae-
roport de Reus es valora més a fora que aquí?
Jo penso que és un tema d’oferta i demanda. Hi ha 
poca massa, poc volum.

Llavors?
Pretenem que l’estació intermodal pugui aportar 
aquesta demanda. Igual que ho pot fer Hard Rock, 
un projecte que jo defenso. En els pròxims deu anys, 
hem de ser capaços de buscar una governança, man-
tenint cadascú la nostra pròpia identitat, i de posar 
les bases estructurals i d’ordenació per a la nova 
àrea metropolitana.

Com és la seva relació amb el teixit empresarial?
Sempre hem procurat donar suport a les entitats 
comercials i empresarials de la ciutat. Amb la Cam-
bra de Comerç hem estat aliats en les seves activi-
tats i en la lluita per demanar unes millors infraes-
tructures per al territori. També ens hem entès amb 
la Unió de Botiguers, amb el Tomb de Reus i amb 
PIMEC Baix Camp.

De quina forma creu que s’ha de solucionar l’exces-
siva burocratització amb què s’estan trobant avui 
dia les empreses?
Hi ha una excessiva complicació burocràtica. Tot i 
això, diria que Reus és una de les ciutats més fàci-
ls a l’hora d’acollir una empresa. Però continua sent 
massa difícil perquè hi ha un excés de tràmits. S’ha 
de pensar més per trobar facilitats. En un futur, hau-
ríem de procurar que la gent no es desesperés per la 
burocràcia, i això depèn de molts canvis estructurals 
entre administracions.

‘
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L’esclat del coronavirus va ser un autèntic 
infern per a gairebé tots els sectors pro-
ductius de la ciutat de Reus. El gener de 
2020, els polígons d’activitat econòmica 
(PAE) registraven un total de 643 em-
preses, segons dades municipals. Un any 
després, aquesta xifra va patir una dava-
llada fins a les 611, el que va representar 
un 5% de decreixement. No obstant això, 
l ’ocàs de la Covid-19 ha provocat que no 
només es recuperi el que s’havia perdut, 
sinó que s’ incrementi. Si s’analitzen xifres 
de tancament del 2022, hi ha 678 empre-
ses que operen als PAE, un 11% més que 
el gener del 2021 i un 5% més que abans 
de la pandèmia. 

El Mas de les Ànimes ha estat un dels 
polígons que més ha crescut en aquest 
temps, ja que ha passat d’albergar 143 
activitats el gener del 2020 a tenir-ne 
158 en l ’actualitat, un augment d’un 10%. 
Altres zones, com el Tecnoparc , Dyna, 
Illes Medes i Pi de Bofarull, també han 
vist com s’han incrementat les empreses 
que s’hi ubiquen. Per part del consisto-
ri, en el marc del Pla d’Inversions del 
2023, s’ha previst un pla director de po-
lígons, al qual li correspon una partida 
de 100.000 euros i que té l ’objectiu que 
els PAE continuïn creixent. A més, el Pla 
d’Impuls Econòmic i Social Reus 2022-
2023 suma 125.000 euros per a la millo-
ra de les condicions dels PAE.

S’estan quedant petits
els polígons?
Una de les conseqüències que ha provo-
cat aquest creixement i que els empresa-
ris han manifestat en diverses ocasions és 
la manca de sòl industrial disponible. Un 
problema que pot derivar en el fet que 
la incorporació d’activitats sigui molt més 
sostinguda, o simplement que no existeixi 
per falta d’espai. En el marc de l’Estratè-
gia de Desenvolupament Socioeconòmic 
i d’Ocupació, presentat el 2021, el consis-
tori està treballant en un estudi sobre les 
necessitats dels PAE.

L’Ajuntament va dur a terme enquestes a 
un 10% d’empreses i va realitzar entrevis-
tes amb un total de 24 càrrecs de respon-
sabilitat d’activitats ubicades a sis PAE de 

Polígons,
estat de la qüestió

la ciutat. En un 23% dels contactes portats 
a cap, les empreses mostraven preocupa-
ció per la disponibilitat de sòl industrial, 
la manca del qual impossibilita el creixe-
ment d’empreses existents, però també la 
instal·lació de nous establiments.

El president de l’Associació de Polígons 
Industrials de Reus (APIR), Vicenç Ferré, 
explica que «falta terreny, fet que pot pro-
vocar que hi hagi empreses que marxin», ja 
que la demanda ha pujat en aquest darrer 
mandat. En paraules del regidor d’Empresa 
i Ocupació, Carles Prats, «és una mostra 
que el nivell empresarial als PAE no només 
no ha disminuït sinó que s’ha incrementat». 
No obstant això, segons el coordinador de 
la Comissió d’Indústria de la Cambra 
de Comerç, Mario Basora, «és complicat 
generalitzar perquè, per exemple, la zona 
d’Agro Reus i Mas de les Ànimes represen-
ta el 51% d’activitat de tots els PAE».

La realitat és que, encara que no hi ha gai-
res parcel·les disponibles, sí que es poden 
trobar alguns terrenys. Actualment, no hi 
ha una quantificació exacta de quants n’hi 
ha disponibles, tot i que des del consistori 
anuncien que estan treballant per incloure 
la informació al web del Geoportal . A més, 
juntament amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Reus està realitzant un es-
tudi de prospecció de sòl industrial a la 
ciutat. «El que està clar és que hi ha poca 
disponibilitat de terrenys amb dimensions 
importants», comenta Prats. 

On sí que es pot actuar és al polígon Mas 
Sunyer, concretament al sector H12, on 
es van unificar totes les parcel·les perquè 
s’instal·lés una gran empresa. En un princi-
pi, Amazon era la candidata, però la pro-
posta va caure el passat mes de juliol. En 
paraules de Prats, «en aquests terrenys no 
existeix la necessitat d’instal·lar una gran 
empresa tant sí com no».

La qüestió dels usos
Al Tecnoparc també hi ha algunes par-
cel·les sense edificar que són propietat de 
particulars: «Tenen la intenció de vendre» 
afirma Prats, «el problema és la limitació 
d’usos». I és que hi ha PAE amb certs requi-
sits perquè una empresa s’hi pugui encabir. 
També existeixen terrenys de sòl agrícola 
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on no està permès que se situï una empre-
sa: «S’ha de buscar un equilibri entre sòl in-
dustrial i agrícola; hem d’anar amb compte», 
apunta Ferré.

Amb l’estudi que s’ha engegat, l’Ajuntament 
preveu analitzar quines modificacions d’usos 
es podrien fer segons les necessitats de les 
empreses. A partir d’aquí, en un pròxim man-
dat, es faria una proposta de modificació 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) perquè noves activitats s’estableixin 
a indrets on ara no poden fer-ho. «És neces-
sari ampliar els PAE perquè pugui haver-hi 
més àrees industrials a la ciutat i créixer 
econòmicament», subratlla Basora. Les zones 
pròximes al polígon Granja Vila i al Mas de 
les Ànimes serien les primeres opcions per 
ampliar la ciutat industrialment.

Segons Prats, en l’actualitat, un dels sectors 
que més està creixent i que, per tant, neces-
sita més quantitat d’espai, és el de la salut. 
Però, per què aquesta manca? «Pot ser que 
s’hagi evolucionat més de pressa econòmica-
ment que en la resta d’àmbits», comenta el 
regidor. Per la seva part, Ferré opina que «en 
certes coses, l’administració és molt lenta, ja 
que es mou més l’activitat empresarial que no 
pas l’administrativa, que no hauria de posar 
tants bastons a les rodes».

La mobilitat i la neteja
Amb un 67%, són les dues necessitats que més 
han manifestat les empreses. Per una banda, 
la seguretat, senyalització, conducció i accés, 
i per l’altra, la recollida de residus i el reci-
clatge. «La circulació és bastant caòtica, hi 
ha molts cotxes que aparquen en doble fila 
i la veritat és que costa, no hi ha més acci-
dents perquè la gent vigila molt», avisa Ferré. 
S’han creat dues taules de treball per abor-
dar aquestes necessitats. La de mobilitat ja 
s’ha posat en marxa, amb empreses de l’Agro 
Reus i del Mas de les Ànimes, i la de millora 
global dels polígons resta a l’espera. 

«L’ideal és que amb l’autobús urbà es pogués 
accedir a tots els polígons, així es reduiria 
moltíssim la petjada de carboni», destaca Ba-
sora. Avui dia, arriba als PAE Agro Reus, Mas 
de les Ànimes, Mas Batlle, Tecnoparc, Mas 
Ferrer i Illes Medes. Prats confirma que s’hi 
introduirà, en proves, el servei de bus a de-
manda. Pel que fa a la fibra òptica, des de 

l’Ajuntament confirmen que està disponible 
a tots els PAE de la ciutat, tot i que alguns 
només disposen d’un operador.

Quant a la senyalització, els empresaris dema-
nen que se sàpiga en tot moment el nom del 
polígon on són i que estigui indicat. «És un 
tema en què s’ha anat treballant des de la re-
gidoria i ja està molt avançat», reconeix Ferré. 
Per reduir les confusions, el consistori treballa 
en l’agrupació de diverses zones industrials. 
Així, dels 15 polígons que hi ha en l’actualitat: 
Agro Reus, Dyna, Tecnoparc, Mas de les Àni-
mes, Mas Batlle, Bescós, Granja Vila, Mas Fe-
rrer, Constantí Nord, H6, Illes Medes, Nirsa, 
CIM del Camp, Mas Guardià i Mas Sunyer, es 
planteja agrupar-ne alguns i passar a tenir-ne 
deu: Agro Reus, Dyna, Tecnoparc, Mas de les 
Ànimes, Granja Vila, Mas Ferrer, Illes Medes, 
CIM del Camp, Mas Sunyer i Pi de Bofarull. 

Un altre dels canvis que proposa l’Ajuntament 
és la inclusió de més carrils bici. No és quel-
com que des del sector es vegi com una gran 
necessitat, però el consistori considera que és 
vital que l’administració s’avanci en aquests 
tipus de mesures: «No és una prioritat ara per 
ara, però si en un futur la mobilitat es trans-
forma, com sembla que ho farà, ja haurem 
solucionat un problema», indica Prats.

Amb l’augment d’activitats que s’estan traslla-
dant als PAE, el moviment de persones tam-
bé està creixent, en especial perquè no només 
s’hi inclouen activitats industrials. És per això 
que també està havent-hi dificultats d’apar-
cament. L’APIR va demanar un increment d’in-
versió perquè es generessin més pàrquings.

Pel que fa a la neteja, «amb el nou contrac-
te del servei, s’ha aconseguit solucionar la si-
tuació dels polígons, que és quelcom que es 
portava temps lluitant», recorda Basora. El 
consistori explica que s’ha augmentat la fre-
qüència i s’ha millorat la maquinària. L’APIR 
afirma que els PAE es tenen més en compte 
en comparació amb l’anterior document. Tan-
mateix, en paraules del president, «els polí-
gons han estat descuidats molts anys».

L’incivisme és un factor que sovint hi està re-
lacionat i, segons Ferré, empreses de la zona 
del Mas de les Ànimes ja han denunciat al-
gun incident. «Penso que, especialment a les 
nits, la Guàrdia Urbana hauria de fer més 

rondes de vigilància», declara Basora. Mol-
tes de les empreses dels PAE ja disposen de 
seguretat privada.

Els reptes
«Si es repetissin ara l’enquesta i les trobades 
que es van fer fa uns mesos, sortiria que la 
principal preocupació és l’eficiència energè-
tica», comenta Basora. Com s’hi arriba? «El 
camí és l’autosostenibilitat», argumenta Fe-
rré, qui afegeix que «la factura de la llum 
s’ha multiplicat per tres en els últims mesos». 
Amb l’objectiu de pal·liar aquests efectes, 
l’APIR va licitar el passat mes de novembre, 
per segon cop, una compra col·lectiva d’ener-
gia. Durant la primera compra, des del 2020 
fins a finals del 2022, l’estalvi va superar els 
250.000 euros.

Tot i que, en un principi, per la situació ge-
neral, no es pensava fer la segona compra 
per un preu fix, sinó indexat, finalment es va 
optar per repetir la fórmula que ja va funcio-
nar el primer cop. «A causa de la conjuntura 
del mercat el mes de novembre, cap comer-
cialitzadora va oferir un preu fix interessant», 
explica Ferré. Per tant, durant el mes de març 
es preveu obrir un altre concurs perquè, «ara 
que el mercat s’ha estabilitzat una mica», en 
paraules del president d’APIR, es pugui tirar 
endavant la compra. 

Contràriament a la que es va proposar el 
2020, quan s’hi van adherir dinou empreses, 
aquesta convocatòria no té una permanència 
fixada, per si de cas se soluciona aviat la crisi 

amb el preu de l’energia. Hi haurà un total de 
29 punts de subministrament.

«Serà també important definir l’ordenació i 
quines activitats són les més adients per a 
cada PAE», detalla Prats. Des de l’Ajunta-
ment també es preveu parlar amb la Gene-
ralitat perquè millori el servei dels autobusos 
interurbans. El regidor opina que, en aquests 
quatre anys, «s’ha anat pensant estratègica-
ment en com ha de ser l’activitat econòmi-
ca en aquestes zones de Reus en un futur». 
Més del 80% de les empreses participants en 
l ’estudi dut a terme pel consistori preveuen 
créixer entre un 1% i un 25% en dos anys, i un 
9% preveu decréixer.

La formació també és quelcom que es de-
manda en gran manera. A través del Conse-
ll de l’FP, es preveu incidir en la captació i 
la generació d’un talent que és molt buscat 
pel sector industrial. Un 60,9% d’empreses 
tenen necessitats de contractació. Els perfils 
més demanats són, especialment, d’atenció al 
públic i de tècnics o enginyers amb coneixe-
ments digitals.

Són molts els fronts oberts que encaren els 
PAE en els pròxims anys. A l’encariment del 
preu de l’energia i de les matèries primeres 
se sumen les qüestions de la senyalització i 
de la mobilitat, que cada cop són més compli-
cades a causa de l’augment d’activitats que, 
per altra banda, provoca que el sòl industrial 
disminueixi. Sector i administració tenen una 
diversitat de reptes al davant perquè la in-
dústria continuï essent referent a la ciutat. 

· Des del 1918, al servei de la comunitat

· Proporcionem aigua per regadiu a 
  més de 3.800 hectàrees

· El nostre servei beneficia a més de 
  2.000 famílies del Baix Camp i Tarragonès

· En els últims 20 anys hem invertit 
  més de 15 milions d’euros
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La regidora d’Economia, Coneixe-
ment i Habitatge remarca els pro-
gressos que la ciutat ha viscut pel 
que fa al sector TIC i agroalimentari. 
Destaca iniciatives com la Incuba-
dora TIC, l’Innolab i el Hub Foodte-
ch&Nutrition. Quant a l’habitatge, el 
projecte de la Hispània és la punta 
de llança per actuar en un parc en-
vellit i en què l’oferta i la demanda 
estan descompensades.

No hi ha ningú 
a l’entorn que 
tingui la 
potencialitat 
que té Reus 
en l’aspecte 
tecnològic

Quina és la seva valoració d’aquest man-
dat en l’àmbit econòmic i empresarial?
Han estat anys molt complicats. Dit això, crec 
que hem de valorar la tasca que s’ha fet des de 
l’Ajuntament de Reus amb el Pla de Reactivació 
Econòmica i Social, que va ser molt ambiciós i dels 
primers a ser presentats. Hem fet una gran feina 
de petita formiga.

En aquests darrers anys, el sector TIC ha 
adquirit importància. Quina és l’estratègia 
de cara al futur?
No hi ha ningú a l’entorn que tingui la potenciali-
tat que tenim nosaltres en aquest aspecte. Estem 
atraient empreses que generen llocs de treball 
i, una de les necessitats crucials, talent. Per als 
pròxims anys, hem d’insistir en qüestions com el 
màrqueting i el comerç en línia, a més de millorar 
les línies de softlanding per acompanyar millor a 
les empreses.

Iniciatives com la Incubadora TIC i l’Inno-
lab ajuden.
La Incubadora és una forma de posar en contac-
te als emprenedors i a les petites empreses que 
volen créixer. L’Innolab, per la seva part, és una 
manera de facilitar la transferència tecnològica.

En quin moment es troba el projecte del 
Hub Foodtech&Nutrition?
Estem buscant suport a través d’institucions que 
treballen línies similars.

Em parlava de l’entorn. Creu que actual-
ment està físicament preparat per acollir 
les empreses que es preveu atraure?
Tinc la certesa que necessitem revisar l’espai 
potencial que tenim. Ja s’estan fent transfor-
macions urbanístiques per a grans superfícies 
d’empreses, bàsicament logístiques, que neces-
siten construir naus molt grans. Això trenca l’es-
quema d’algunes urbanitzacions que es van fer 
en el seu dia a espais on ara la necessitat del 
mercat és una altra.

S’invertiran 1,6 milions d’euros per ade-
quar espais que permetin acollir empre-
ses a REDESSA. Al PAM hi ha el punt de 
promoure la construcció d’un nou CEPID 
al Tecnoparc. Un projecte que es va tor-
nar a posar sobre la taula fa uns mesos. 
Es durà a terme?
En aquest mandat no serà possible. Estem bus-
cant models de gestió publicoprivada per poder 
tirar endavant un edifici o propi o privat que 
puguem gestionar.

Pel que fa a l’habitatge, com està Reus?
És un problema complicat a tot Catalunya. Tinc 
un compromís en ferm. Es va dir a les anteriors 
eleccions. No s’hi ha arribat al que es va pronos-
ticar, però seguiré treballant perquè no hi hagi 
cap persona a la ciutat que tingui problemes 
per accedir a l’habitatge. N’hi ha més de 300 
al parc municipal: 160 de REDESSA i més de 
100 que són de particulars cedits a la Borsa 
de Mediació de Lloguer Social del consistori. A 
banda, hem recuperat espais, com la Casa dels 
Mestres, i tenim acords de cessió amb l’Agència 
d’Habitatge de Catalunya i amb entitats socials 
com la Fundació Hàbitat3 i la Fundació Resilis. 

Quin és el camí per incrementar el parc 
d’habitatges?
En la línia dels acords amb l’Agència de l’Ha-
bitatge, hi ha molts edificis del barri de Sant 
Josep Obrer que crec que podríem gestionar 
nosaltres, però això ja ho deixo per al pròxim 
mandat. Anem darrere dels pisos buits. Ara ma-
teix, estic en fase d’al·legacions en 40 habitat-
ges propietat de fons voltors. No sé si me’n sor-
tiré, però m’agradaria.

Un dels grans projectes en aquest sentit 
és el de l’antiga Hispània. Es va comunicar 
la contaminació quan es va descobrir?
Em consta que aquest avís ja s’havia fet. Són 
terrenys d’AMERSAM. Jo no hi era, però crec 
que, quan es van començar a fer tots els trà-
mits del projecte, es va avisar. L’Ajuntament és 
seriós i es fan els tràmits que toquen quan to-
quen perquè hi ha uns protocols. Que, d’aquí, 
es vulgui treure partit… Tothom és lliure de fer 
el que vulgui, però jo ho he de lamentar perquè 
és un projecte important i que ens fa molta fal-
ta. És un sòl que té uns residus que s’hauran de 
tractar, no és cap Txernòbil.

“

TERESA
PALLARÈS
Regidora d’Economia, 
Coneixement i Habitatge

Ja s’estan fent transforma-
cions urbanístiques per a 
grans superfícies d’empre-
ses, bàsicament logístiques, 
que necessiten construir naus 
molt grans

‘

A banda de tenir un parc d’habitatge en-
vellit, la diagnosi del Pla Local va deixar 
clar que, del 100% de l’oferta, només un 
5% és de lloguer, que és l’opció amb més 
demanda. Com es planteja capgirar-ho?
Volem ajudar econòmicament els propietaris a 
rehabilitar els pisos tancats perquè els puguem 
gestionar durant uns anys. També oferim ajuts di-
rectes, hi ha 2.500 famílies a Reus que mantenen 
el seu lloguer perquè tenen ajudes.

La diagnosi també va assenyalar que, si 
es desenvolupen diverses actuacions en el 
marc de la revisió del Pla General d’Orde-
nació Urbana, Reus tindria capacitat per 
construir fins a 18.640 nous habitatges. 
D’aquests, 6.064 ja estan fets i en queden 
12.576 sense executar, dels quals 3.223 
serien d’HPO.
La pandèmia ha frenat moltíssimes inversions. Su-
poso que això anirà canviant i que podrem anar 
evolucionant. Aquestes dades són potencials. Jo, si 
en un nou mandat arribéssim als famosos mil, ja 
estaria contenta.
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L’administració 
ha de ser 
més propera 
i eficient

El regidor d’Empresa i Ocu-
pació valora la feina que s’ha 
dut a terme durant aquests 
quatre anys. Un mandat 
marcat per la COVID-19 i 
per intentar minimitzar els 
seus efectes. Però un període 
en què l’atur ha baixat i les 
activitats econòmiques s’han 
incrementat. Per contra, la 
qüestió del Mercat del Carri-
let ha estat una de les que 
més polseguera ha aixecat. 

Quina és la seva valoració d’aquest man-
dat pel que fa a la regidoria d’Empresa 
i Ocupació?
Hem d’estar modestament satisfets. Aquesta 
era una regidoria de nova creació i va costar co-
mençar. Un any després, ens vam trobar amb la 
COVID-19 i vam haver de centrar els nostres es-
forços a intentar pal·liar les seves conseqüències 
a través d’ajuts. Això ha provocat que algunes 
de les idees que teníem hagin nascut una mica 
tard. Com a part positiva, hem pogut accelerar 
projectes en el marc de l’economia social.

Quan parla d’aquelles iniciatives que s’han 
accelerat, a quines es refereix?
La creació de la cooperativa de cures Les 
Abelles. Nosaltres ja la teníem al cap, però el 
Pla de Reactivació Econòmica i Social ens va 
dotar de recursos que ens van ajudar. A causa 
de la crisi actual, també ens hem hagut de 
centrar en el comerç de proximitat. En aquest 
sentit, la iniciativa Reus Compra Responsable 
segueix un bon ritme i s’ha avançat en el tema 
de la moneda local.

Hi ha alguns comerços que han manifestat 
que no han rebut el suport que esperaven. 
Què els diria?
Sabem que està havent-hi una sèrie de canvis 
en el sector i que necessiten que se’ls ajudi. Per 
això, creiem que s’ha de crear una línia d’assesso-
rament per poder potenciar els seus punts forts.

Quins projectes han trigat més del que 
pensava?
Reus Espais Vius, considero que es podria ha-
ver fet abans. No obstant això, la pandèmia 
ens va fer apostar del tot per l’enfocament de 
triple impacte, ambiental, social i econòmic. 
Ha costat també perquè això no s’havia fet 
mai i s’ha hagut de treballar intensament a 
escala interna.

Un dels punts calents del mandat ha estat el 
Mercat del Carrilet. Amb la perspectiva ac-
tual, canviaria alguna cosa del que s’ha fet?
Ho vam voler fer bé i no ens va sortir bé.

Per què?
Crec que el que hem fet és el que havíem de 
fer. L’error va ser de tempos, vam anunciar el 
tancament del Carrilet, però nosaltres ja te-
níem clar que aquella zona s’havia de trans-
formar i que allà hi havia d’haver un espai de 
producte fresc.

La idea és que durant el març ja puguem co-
mençar a treballar amb la part arquitectònica 
tot parlant amb els paradistes per resoldre els 
seus dubtes i que puguin fer aportacions.

El gener de 2020 hi havia 3.649 activitats 
econòmiques a la ciutat. Dos anys després, 
n’hi ha 4.256. L’atur ha passat, en les ma-
teixes dates, de 7.188 persones a 6.130. Qui-
nes estratègies té la regidoria per facilitar 
la creació de noves empreses?
L’any passat, en el marc del servei d’assessoria 
que oferim a l’empresa i les persones empre-
nedores es va obrir un punt d’atenció a l’edi-
fici de l’antic Hospital. A aquesta proposta 
l’acompanya el Programa d’Incubació Estra-
tègica, gràcies al qual tres iniciatives econò-
miques rebran un assessorament personalitzat 
per poder-se constituir.

La qüestió de l’excessiva burocràcia preocupa…
Aquest és l’avantatge que té que la regido-
ria s’hi impliqui més, a banda que coneixem 
les necessitats de la ciutat i, en funció d’això, 
podem guiar les empreses. De cara al pròxim 
mandat, crec que s’hauria d’engegar una Ofi-
cina d’Atenció a l’Empresa. Però sí, l’adminis-
tració ha de ser més propera i eficient pel que 
fa als tràmits.

Quan us reuniu amb empreses del panora-
ma empresarial reusenc, quines queixes us 
transmeten?
Pel que fa a les activitats ubicades als polí-
gons, la principal se centra en les carències de 
serveis com la mobilitat. Ja s’hi està treballant 
a través de l’Estratègia de Desenvolupament 
Socioeconòmic i d’Ocupació. A més, una qües-
tió recurrent és que hi ha perfils laborals espe-
cialitzats que costen de trobar.

Quina és la millor via per adaptar l’oferta 
formativa als requisits del teixit empresarial?
S’ha d’incidir en l’orientació. Hi estem treba-
llant amb la Generalitat, que al final és la ins-
titució que té les competències en l’àmbit for-
matiu. A més, hem de fer que els estudiants, 
quan han de decidir quin camí volen fer, pu-
guin apropar-se més a les empreses.

Què li demana al 2023?
Sobretot, que hi hagi una organització que faci 
més efectiva l’administració de la ciutat. Jo, que 
vinc del món de l’empresa, trobo que és un pro-
blema que encara no s’ha pogut solucionar.

“
Regidor d’Empresa
i Ocupació

CARLES
PRATS

Per què no es va dir en aquell moment?
Perquè com estàvem amb el projecte de re-
novació del Mercat Central, volíem oferir als 
paradistes del carrilet l’opció d’establir-s’hi 
allà. Ho vam anunciar de seguida perquè els 
comerciants es poguessin organitzar ràpida-
ment, i no vam poder explicar què es faria a la 
zona del Carrilet, ja que era un projecte que no 
estava prou estructurat i comunicar-ho hauria 
estat vendre fum.

Quin és el següent pas? S’hi han destinat 
270.000 euros per a la redacció del projec-
te executiu.

De cara al pròxim mandat, crec 
que s’hauria d’engegar una Ofi-
cina d’Atenció a l’Empresa.

‘
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El regidor de Medi Ambient i Re-
cursos Humans valora la creació 
de Reus Energia com un «repte» i 
«una bona notícia», tenint en comp-
te d’on venia l’Ajuntament. Després 
d’un petit entrebanc, es mostra sa-
tisfet amb l’ús de les illes emergents. 
A més, defineix com serà la prova 
pilot que es durà a terme amb els 
contenidors intel·ligents i quina és 
la situació de Reus pel que fa a 
l’abandonament animal.

Quina és la seva valoració d’aquest 
mandat quant a Medi Ambient i Recur-
sos Humans?
Crec que consolidem una tendència a l’alça 
pel que fa a l’acompliment del programa 
electoral i dels punts que ens corresponen 
al Pla d’Acció Municipal. Estem en un 75% a 
Recursos Humans i en un 80% en el punt de 
Medi Ambient i Sostenibilitat. A banda, en-
carem nous projectes que han d’anar veient 
la llum.

Parlant de projectes, podríem estar 
d’acord que Reus Energia ha estat, si 
no el més, un dels més rellevants.
És un orgull. El repte era molt gran. Quan 
l’alcalde m’ho va presentar, veníem d’una 
època de simplificació pel que fa a la part 
empresarial de l’Ajuntament. Que deu anys 
després, es parlés de la creació d’una socie-
tat, era una bona notícia i sinònim que l’eco-
nomia del consistori estava bastant sanejada.

De moment, el límit per a l’autoconsum 
compartit és de dos quilòmetres. De 
cara a futur, l’objectiu és anar intro-
duint punts estratègics perquè tota la 
ciutadania se’n pugui beneficiar?
Si ara tinguéssim un mapa de Reus i posés-

sim plaques solars fotovoltaiques a totes les 
cobertes municipals i féssim rodonetes de dos 
quilòmetres, la zona de no cobertura seria 
molt poca. Insto a administracions supramuni-
cipals a donar més suport a aquest tipus d’ini-
ciatives. Això els ajuntaments no ho podem 
fer sols. O comencen a pensar en nosaltres, o 
difícilment ens en sortirem.

En matèria de reciclatge, com evolucio-
na l’índex de recollida selectiva?
En els últims mesos, l’ índex de la fracció orgà-
nica s’ha doblat. A tancament de 2022, segons 
les dades internes, ens situem en un 40%.

El porta a porta comercial es va ampliar 
el maig de l’any passat. Quina està sent 
la valoració?
Ens volíem centrar en els grans productors de 
residus. Ho hem de seguir fent. Ens han d’arri-
bar nous vehicles i volem introduir sistemes 
TIC amb un servei de missatgeria que avisi de 
l’hora exacta d’arribada del vehicle al comerç, 
o per si es produeix algun contratemps pel 
qual s’hagi de reprogramar la ruta, etc. 

Em mencionava les illes emergents. Com 
s’hi està adaptant la ciutadania?
Molt bé. Hem de recordar que aquest és un 
servei de recollida de brossa domiciliària i 
no comercial.

Per què ho diu?
Perquè, quan es van posar en marxa, recor-
do que les úniques veus discrepants eren les 
dels comerços.

Se’ls va criticar per les pudors que pro-
venien de la zona soterrada. Per què no 
es va netejar?
Aquest va ser una errada que va cometre 
l’empresa. No es va fer la neteja ni la des-
infecció d’aquella illa. Quan es va tenir co-
neixement, es va netejar i es va desinfectar. 
Són errors humans que malauradament pas-
sen. Però són unes eines ben valorades per 
la ciutadania. Hem deixat de tenir aquelles 
imatges d’una bossa de brossa a les onze o a 
les dotze del migdia.

Alguns veïns sí que van expressar que la 
franja horària era limitada.
Jo crec que la gent ja s’hi està adaptant, i 
agraeixo la tasca dels educadors que tenim.

Abans de 2025, han d’arribar els conteni-
dors intel·ligents. Durant el primer tram de 
2023, es durà a terme una prova intel·li-
gent per tenir l’informe de com acabarà 
funcionant el sistema. Què s’ha pensat?
El projecte són uns 800.000 euros aproxi-
madament, veurem com queda la licitació 
finalment, dependrà del model. Tenim uns 
500.000 euros de subvenció que provindran 
dels Next Generation.

Com seran les proves?
Duraran sis mesos i es faran en tres o qua-
tre punts de la ciutat. De moment, els conteni-
dors no es tancaran. Volem posar en marxa el 
sistema, repartir les targetes i que la gent es 
descarregui les aplicacions amb què s’hauran 
d’identificar per poder llençar la brossa. A par-
tir d’aquí, s’analitzarà el comportament de la 
ciutadania i es posaran a prova els diferents 
sistemes per veure a quin s’adapta millor la 
gent. Tenim fins al 2024 per fer el desplega-
ment i la redacció de la nova ordenança, l’ano-
menada ecotaxa, és a dir, que qui més recicli, 
pagui menys.

De quina manera es pot saber qui 
recicla menys?
És un tema de comportaments. Els qui reciclem 
ja sabem que cada dia no obrim el rebuig i que, 
com a mínim, tres o quatre dies per setmana, 
hem de llençar l’orgànica. Amb les referències 
cadastrals i amb les dades que tenim de la ciu-
tadania, podrem saber qui obre els contenidors, 
quantes vegades, en quines franges horàries...

Quina és la situació de l’abandonament 
animal a Reus?
Tenim uns 12.000 animals de companyia cen-
sats. L’any 2022 se’n van censar 596. De tots els 
animals que es recullen a la via pública, entre 
recuperacions i adopcions, estem entre un 70% 
i un 80%. Ens ha funcionat molt bé la pàgina 
web de Benestar Animal.

Què li demana al 2023?
Vull que la ciutat de Reus, en els pròxims qua-
tre anys, tingui la capacitat de generar tota 
l’energia que necessita en el vessant municipal. 
També hi ha altres projectes importants com 
la V Verda, i hem de veure com traiem profit 
de l’aigua que surt de la depuradora per a la 
comunitat de regants, ja que és preocupant la 
sequera que ens pot venir si no plou.

O les administracions 
supramunicipals 
comencen a pensar en 
nosaltres, o difícilment 
ens en sortirem

“
Regidor de Medi Ambient
i Recursos Humans

DANIEL
RUBIO
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El sector TIC, 
a la recerca de talent

Sovint es comenta que la tecnologia evoluciona més ràpidament 
que la capacitat humana per entendre-la. El Clúster TIC Catalun-
ya Sud és una associació de més de vuitanta empreses tecnolò-
giques que té l’objectiu que el sector sigui una de les referències 
del territori durant els pròxims anys, intentant que s'entenguin 
tots els canvis que han arribat i els que estan per arribar. En pa-
raules del seu gerent, Sergi Novo, «s’acompanya a les empreses 
perquè s’hi adaptin».

Jordi Garcia Castillón, 
Clara Brull, Oriol Mas-
careñas, Sara Dubois i 
Sergi Novo
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Ecosistema desconegut
El networking, la formació i l’assessoria són 
alguns dels mitjans que utilitza el Clúster per 
poder assolir la seva gran finalitat.

No obstant això, els esculls en el camí són 
diversos, tenint en compte que bona part de 
l’ecosistema tecnològic que envolta l’entorn 
és desconegut per al gran públic.Certament, 
algun dels problemes que dificulten la plena 
evolució del sector TIC es podrien extrapolar 
a moltes activitats econòmiques. El primer i 
més important per a les empreses és la cap-
tació, formació i retenció de talent. Segons 
el fundador, CEO i CISO d’eHealthAI, Jordi 
Garcia Castillón, «es necessita que hi hagi 
més persones formades en sistemes de com-
putació actuals, és essencial». La seva empre-
sa es dedica a desenvolupar aplicatius per a 
l’entorn sanitari.

Atreure talent
En la mateixa línia, l’analista de software i 
coordinadora d’equips de Grupo Castilla, Sara 

Dubois, assegura que «a banda de formar ta-
lent, és imprescindible mantenir-lo a casa, ara 
els joves busquen una combinació equilibrada 
entre una bona retribució i flexibilitat horària». 
Amb la pandèmia i l’eclosió del teletreball, 
moltes persones treballen des de casa per a 
empreses de l’estranger, la qual cosa dificulta 
a les petites activitats la tasca de reclutament.

A banda de generar i mantenir el talent, Novo 
insisteix a la necessitat d’atraure el que ha 
marxat fora: «El teletreball també provoca 
que gent de fora pugui treballar a empreses 
del territori». Clara Brull és fundadora i CEO 
del Grup CBS Quality. Tal com comenta, cada 
vegada les exigències són més elevades: «No-
saltres treballem amb llenguatges de progra-
mació que no són molt comuns i, per tant, ens 
costa trobar personal, i quan publiquem una 
oferta de feina, la majoria dels aspirants són 
de fora de Catalunya».

En el mateix marc, existeix el repte d’assolir 
una generació de talent femení adequada. 
«La visió d’un home és diferent de la d’una 

No tornaria a Barce-
lona per res del món, 
fer créixer eHealthAI 
en un entorn com el 
de REDESSA m’aporta 
uns beneficis que no 
tindria en un altre lloc

Jordi Garcia Castillón
fundador, CEO i CISO
d’z

‘

Ara, les empreses van 
on hi ha talent, i la 
demarcació de 
Tarragona té molt de 
potencial per créixer
Sergi Novo
gerent del Clúster TIC 
Catalunya Sud

‘
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dona, ni millor ni pitjor, per això creiem que, si 
hi estan les dues presents, el resultat serà més 
ric», exposa Dubois. La clau és visibilitzar les 
dones que avui dia s’hi dediquen. «D’aquesta 
manera, podrien esdevenir referents per a les 
generacions futures», expressa el director de 
projectes d’indústria 4.0 a l’empresa Proacit, 
Oriol Mascareñas.

El paper del sistema formatiu
La manca de perfils que s’adaptin a les neces-
sitats de les empreses pot interpretar-se com 
un dèficit en el sistema educatiu. Per a Garcia, 
«és un problema d’entendre el món actual, es 
realitza una formació dels anys 90 i som en 
2023, o sigui que no serveix de molt». «Hi ha 
coses que els estudiants no saben, però és per-
què no els hi ensenyen», observa Dubois. «I 
perquè el 90% de professors tampoc les sap», 
argumenta Garcia. Per a Brull, el problema és 
que no s’aprofundeix prou en la matèria: «En 
el meu cas, els joves que ens arriben tenen un 
ventall ampli de coneixements, però no prou 
acurats, no tenen pràctica suficient».

Objectiu comú
«Com a societat, hem d’aixecar el cap i definir un 
objectiu comú per tal que les formacions tinguin 
en compte els avenços que vindran; per això, les 
empreses han de parlar i posar-se d’acord», indi-
ca Mascareñas.

Tampoc s’ha de perdre de vista la formació inter-
na que les empreses han de preveure per no que-
dar-se enrere: «S’ofereixen plans de carrera amb 
objectius i incentius; la gent del sector necessita 
tenir reptes, i crec que, en els pròxims deu anys, 
moltes tecnologies incipients explotaran comple-
tament», preveu Dubois. Brull comenta que «s’ha 
de treballar molt més en les soft skills, tot i que 
l’empresa també s’ha d’adaptar als perfils».

Segons Novo, «les universitats comenten que el 
que intenten és oferir als alumnes una formació 
‘bàsica’ perquè després puguin optar a alguns 

La visió d’un home és 
diferent de la d’una 
dona, ni millor ni 
pitjor, per això creiem 
que, si hi estan les 
dues presents, el 
resultat serà més ric
Sara Dubois
analista de software i coordina-
dora d’equips de Grupo Castilla

‘

postgraus que acabin de perfilar els seus coneixe-
ments». «Però s’ha de dignificar l’FP; sembla que 
sigui sempre una segona opció, són uns estudis 
estigmatitzats», afegeix. Des del Clúster TIC s’or-
ganitzen accions entre associats, universitat, FP 
i formació privada per tal que els joves puguin 
conèixer un sector amb pocs anys de vida, fet que 
provoca que, normalment, ni pares ni molts mes-
tres el coneguin.

«La pandèmia ens ho ha demostrat: o ens digita-
litzem, o ens digitalitzem», exposa Dubois. Tan-
mateix, encara hi ha empreses que no han fet el 
pas perquè, des del punt de vista del seu sector, 
convenen que no és necessari fer-ho, pel tipus 
d’activitat o de clientela que habitualment tenen.

«Això és potencial que s’està perdent», desta-
ca Mascareñas. Dubois apunta que «no es pot 
deixar ningú enrere els petits autònoms tam-
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bé han de formar part del procés i se’ls ha 
de donar motius per fer-ho». El sector està 
d’acord que és necessari un canvi cultural sos-
tenible, però encara no està clara la forma 
d’arribar-hi. «Les empreses del sector TIC 
som les que hem d’acompanyar a les altres», 
proposa Dubois.

Pel que fa als Next Generation i l’oportunitat 
de digitalització que presumiblement han su-
posat, Mascareñas opina que «moltes vega-
des, les empreses van ofegades i no tenen 
temps de gestionar la burocràcia per presen-
tar-s’hi». Novo apunta que «les empreses tam-
bé han de tenir un paper proactiu».

Segons les empreses, la pandèmia ha provo-
cat que la societat es familiaritzi amb part 
del nou paradigma. Valoren que el que ha 
quedat d’aquesta familiarització ha de seguir 
evolucionant. No obstant això, «hi ha hagut 
un impuls d’emprenedoria en l’àmbit online, 
molta gent està obrint negocis a la xarxa», 
observa Brull.

Més suport als empresaris
«Com jo sempre dic, pensen que aquí no arriba 
el wifi», apunta Novo en relació amb la visió que 
es té des del nord de Catalunya del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre. En aquesta línia, 
els empresaris demanen més suport d’institucions 
autonòmiques i estatals per poder evolucionar 
més ràpidament.

«Barcelona, per exemple, està col·lapsada i gai-
rebé no té potencial de creixement, en canvi, la 
demarcació de Tarragona sí que en té», afegeix 
Novo. Garcia, per exemple, és de Barcelona, però 
ha establert la seva empresa a Reus: «No torna-
ria a Barcelona per res del món, fer créixer eHeal-
thAI en un entorn com el de REDESSA m’aporta 
uns beneficis que no tindria en un altre lloc».

En paraules de Dubois, «la demarcació té univer-
sitat, un moviment d’empreses creixent, el Clúster, 
incubadores… tots els ingredients per competir 
amb Barcelona». No per dimensions, sinó pel ni-
vell d’empreses que valora traslladar-se entorn de 
la demarcació. «Ara, les empreses van on hi ha 
talent», sentencia Novo.

Com a societat, hem 
d’aixecar el cap i 
definir un objectiu 
comú per tal que les 
formacions tinguin en 
compte els avenços que 
vindran; per això, les 
empreses han de parlar 
i posar-se d’acord

Oriol Mascareñas
director de projectes d’indústria 
4.0 a l’empresa Proacit

‘

S’ha de treballar molt 
més en les soft skills, 
tot i que l’empresa 
també s’ha d’adaptar 
als perfils dels 
seus treballadors

Clara Brull
fundadora i CEO del 
Grup CBS Quality

‘
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El president de la Cambra de Comerç 
reitera els seus dubtes per algunes de 
les infraestructures en l’àmbit territorial 
de l’ens cameral. Just mostra preocupa-
ció per qüestions com el desdoblament 
de la carretera N-240 i l’estat de les lí-
nies ferroviàries. A més, valora les opor-
tunitats que aporta la digitalització a 
les empreses del territori, que alhora es-
tan en una situació complexa a causa 
d’obstacles com la creixent inflació o la 
crisi energètica, entre d’altres. La pro-
moció de l’economia productiva, l’im-
puls de l’Aeroport de Reus, el projecte 
Hard Rock i el paper de les cambres 
són alguns dels reptes que el president 
anticipa de cara als pròxims temps.

Quin és el pols de les empreses del 
territori en aquest inici d’any?
Les empreses i la gent estem lluitant contra 
una incertesa contínua. És quelcom que pre-
domina. Fa un parell d’anys, era l’alarma pel 
coronavirus. Patíem també per l’enduriment 
dels tipus d’interès. Ara, totes les pors s’han 
unit i es presenten plegades. Sembla que la 
Covid-19 encara no ha fet net del tot, els ti-
pus d’interès continuen a l’alça, ha esclatat 
una crisi energètica… Tot plegat sense obli-
dar el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna 
i tots els perjudicis que ha comportat. Així 
que incertesa general seria l’expressió. En 
alguns sectors més que en d’altres, això sí.

Un dels sectors emergents a la ciutat 
és el TIC. Com ho valoren des de 
la Cambra?
S’hi ha avançat molt, i encara té molt de po-
tencial. Som un referent a la Catalunya sud. 
Hi ha una gran direcció que ho està gestio-
nant molt bé i la Cambra està al seu costat. 

Quan vostè va entrar de president, va 
manifestar la necessitat de valorar 
més el comerç de proximitat. Com s’hi 
ha avançat en aquests anys?
És una qüestió problemàtica. Penso que és 
un sector al qual se l’escolta poc, però que 

té un problema, i és la digitalització. Hi ha 
feina a fer, ja que el comerç dona molta ri-
quesa global i posiciona a la ciutat de Reus.

Com es pot potenciar l’economia pro-
ductiva perquè les empreses s’alliberin 
de la incertesa que comenta?
Els polítics s’han de creure que l’economia 
productiva és la que pot salvar la mateixa 
economia. Sota el meu humil punt de vista, 
aquesta ha de ser la primera lletra de l’abe-
cedari. I penso que s’hauria de legislar més 
en favor de l’economia productiva. Per exem-
ple, es parla molt dels fons europeus, però, 
quin percentatge arriba a les empreses? Si 
no fem bullir el nostre motor econòmic…

Quins són els dubtes que tenen amb 
els fons europeus?
Que, al final, els diners se’ls emporten els 
qui en saben, que són els qui disposen de 
més temps i de més diners per treballar en 
tota la quantitat de burocràcia que s’ha de 
presentar a les convocatòries. Nosaltres vam 
demanar a la Generalitat que cedís a les 
Cambres de Comerç les gestions perquè les 
pimes poguessin treballar amb nosaltres els 
diferents tràmits.

I quina va ser la resposta?
Bé, ens hem trobat que, quan s’han engegat 
oficines d’impuls a la transició energètica, 
per exemple, s’ha optat pels consells comar-
cals, i és quelcom que em sembla molt bé. 
Però, sincerament, crec que les cambres som 
el motor de l’economia i de l’empresariat

Se senten desemparats?
Sí. Molt desemparats.

Vostès han demanat en repetides oca-
sions la renovació de la Llei catalana 
de Cambres, que actualment data del 
2002. Són optimistes?
A la resta d’autonomies ja s’ha renovat. A Cata-
lunya anem molt tard. Està sent més complicat 
del que ens pensàvem. I això limita poder fer 
front a qüestions bàsiques com el finançament 
públic que hem de rebre. No obstant això, sem-
pre m’agrada veure el got mig ple.

Quant a les infraestructures actuals del 
territori, han manifestat la seva preocu-
pació pel desdoblament de la N-420. En 
quin punt es troba aquesta reivindicació?
És una reclamació històrica que tenim les cambres 
de Reus, Tarragona, Tortosa, Valls, Lleida, Terol i 
Conca. No és per passejar-nos més, sinó perquè 
les empreses tinguin millors condicions i, en con-
seqüència, més capacitat de retenir talent. I tot i 
que hi ha un milió d’euros pressupostat per fer un 
estudi informatiu sobre el desdoblament, ara hi 
ha un funcionari a Madrid que diu que no ho veu 
clar. Hem enviat una carta a la ministra Sánchez i 
no ens contesta. Nosaltres volem que sigui l’estudi 
el que digui què és millor per al territori.

També s’han posicionat a favor de la 
C-241 de Montblanc a Santa Coloma de 
Queralt i de la TV-3141 de Reus a Cam-
brils. Com creu que estem comunicats?
No diria que estem mal comunicats, però sí in-
suficientment. De Reus es pot anar a Cambrils 

Estem insuficient-
ment comunicats, 
i això és producte 
de la mala fe

“
President de la Cambra
de Comerç de Reus

JORDI
JUST
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i a l’inrevés. Tanmateix, penso que dues de les 
ciutats més importants del territori podrien tenir 
una autovia que les connectés. El mateix passa 
amb Montblanc i Santa Coloma, on els camions 
sovint han d’envair part del sentit contrari. A 
més, amb el desdoblament de la C-14 en el tram 
d’Alcover a Montblanc i de Montblanc a Tàrrega, 
fins a l’eix transversal, es deixarien de col·lapsar 
les autopistes que avui dia s’han d’utilitzar per 
arribar fins a la zona de Vic i, a més, es donaria 
vida a l’interior.

I, sobre les línies ferroviàries, quina és la 
seva opinió?
Algú hauria de ficar un plet si hi ha algun ac-
cident. La línia R-15 i la R-14 són una autèntica 
vergonya. I resulta que la R-15 és una sortida 
d’emergència nuclear, quan els trens no poden 
passar de 20 km/h perquè, si no, descarrilen. No 
sé si és que no ho sabem comunicar o que els 
funcionaris miren cap a un altre costat.

Segons vostès, la inacció que denuncien 
és producte del desconeixement o de la 
falta de voluntat?
De la mala fe. I ho dic amb la boca plena. Si no, 
que m’expliquin, entre altres coses, per què està 
passant el que està passant amb el corredor del 
Mediterrani, que està totalment encallat.

Mala fe per qüestions polítiques?
Totalment.

Com canviarà l’estació intermodal la ma-
nera que tenim de desplaçar-nos?
Si s’arriba a fer, que espero que sí, serà un canvi 
de paradigma per al territori. Arribar en 28 mi-
nuts a Barcelona farà més fàcil per a la gent de 
les nostres comarques poder treballar a l’àrea 
metropolitana barcelonina sense haver de viu-
re-hi. I, a més, també farà que els habitants de 
Barcelona siguin més a prop de la demarcació de 
Tarragona. En especial per l’Aeroport de Reus, ja 
que agafar-hi una línia és més còmode i no hi ha 
tantes cues.

També és incert si s’arribarà a fer realitat 
el projecte de Hard Rock, oi?
Si no es fa, hauríem de seure tots, plorar i mi-
rar què fem malament. Hem de saber com gene-
rar-nos els nostres propis recursos per, d’aquesta 
manera, aspirar a una millor qualitat de vida. 
La gent que protesta potser hauria de pensar 
en això.

Parlava abans de l’Aeroport de Reus, recent-
ment s’han anunciat noves línies i l’empresariat 
està demanant més vols per qüestions laborals.
Si tenim vols d’empresariat, tindrem vols 365 dies 
l’any. Hem d’aconseguir tenir un binomi entre vols 
per a les empreses i per als turistes. Així millora-
ríem també la nostra qualitat de vida, ja que penso 
que és un equipament que es valora més des de 
fora que des d’aquí.

Per quin motiu?
Suposo que perquè és quelcom que hem vist tota 
la vida i hi estem acostumats, però la gent que no 
té un aeroport a prop, ho valora molt més. També 
penso que hauria d’haver-hi més informació per a 
la gent del territori.

Què opinen sobre les novetats quant al 
Fons de Transició Nuclear?
Des de la Cambra, creiem que el 50% és un mínim. 
A banda, són diners que s’han d’utilitzar per realit-
zar una transició, com el seu nom indica, no exclu-
sivament per millorar la qualitat de vida, ja que la 
qualitat de vida es millorarà a partir de les empre-
ses que vinguin al territori. Són fons que s’han de 
gestionar amb base en l’economia productiva.

Estan d’acord amb la governança que 
es planteja?
Nosaltres pensem que ha d’haver-hi polítics i ha 
d’haver-hi consells comarcals, però les Cambres de 
Comerç, les patronals i els sindicats també han de 
tenir un pes important en la gestió. Això ho hem dit 
des del primer dia.

Feu una valoració positiva del 2022 en 
l’àmbit intern. Què espereu del 2023?
Estem orgullosos de com hem tancat l’any 2022 
perquè crec que hem aportat moltes coses al teixit 
empresarial. Per al 2023, ens agradaria no haver 
de treballar amb tantes incerteses.

Aquest 2023, presumiblement, també serà 
un any electoral a la Cambra de Comerç. 
Es tornarà a presentar?
Nosaltres encara no tenim una data d’eleccions fixa-
da, per tant, difícilment podrem saber què farem. 
Preveiem que cada quatre anys hi hagi eleccions, 
però l’últim cop que es van fer, abans del 2019, va 
ser l’any 2010. Tanmateix, tot l’equip que hem estat 
treballant durant aquests anys ho continuarem fent. 
Si, en el futur, jo hi seré o no, penso que és irrelle-
vant, ja que hi haurà un grup de persones que durà 
a terme la tasca que li pertoca a la Cambra.

Espai d’allotjament d’empreses

ESPAIS PENSATS PER TREBALLAR

Posem al teu abast despatxos 
individuals i espais de coworking 

pensats perquè treballis en un 
entorn professional i confortable

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
Sobre tràmits, serveis i recursos per a 
les persones emprenedores

ASSESSORAMENT
En la idea de negoci, elaboració del 
pla d’empresa i viabilitat del 
projecte empresarial

MILLORA DE COMPETÈNCIES
Formació en gestió empresarial i 
noves tecnologies

SEGUIMENT TÈCNIC
Suport i acompanyament a les 
empreses en els primers tres anys de 
vida

FINANÇAMENT
Assessorament per l’accés al 
finançament

COOPERATIVISME I 
ECONOMIA SOCIAL
Informació, assessorament i 
acompanyament en la creació de 
societats cooperatives

COWORKING
Espais de treball compartit
Ús diari (máxim 8 hores)
15€/dia
Ús setmanal (màxim 39 hores)
45€/setmana
Ús mensual (7/24)
100€/mes
Ús trimestral (7/24)
175€/trimestre

ALLOTJAMENT EMPRESARIAL
Espais de treball: despatxos 
individuals i compartits
Individual a partir de 13,15m2

130€/mes
Doble a partir de 18,05m2

95€/mes per empresa
Triple a partir de 30,60m2

105€/mes per empresa

peconomica@cambrils.cat
977 794 679
C/Rovira, 1 - C/Creus, 37-39 · Cambrils

Contacta'ns i t'informarem
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PIMEC Baix Camp, 
la consolidació d’una 
patronal al territori

Inaugurada l’any 2007 amb la voluntat d’ofe-
rir serveis de proximitat al món empresarial i 
econòmic de la comarca, PIMEC Baix Camp 
aplega gairebé 900 empreses. D’aquestes, 
unes 240 són associades directes, la meitat de 
les quals són microempreses. La resta, més de 
600, s’agrupen a través de set gremis o col·lec-
tius sectorials. 

Una de les línies en què, de manera interna, s’es-
tà intentant aprofundir és la descentralització des 
de la seu social, a l’edifici del Tecnoparc de Reus, 
cap a altres indrets de la comarca. Per aquest 
motiu, les juntes, que se celebren cada dos mesos, 
han anat tenint lloc a diferents municipis del Baix 
Camp: «Ens hem reunit a Cambrils, a Riudoms i 
al Consell Comarcal, ja que, d’aquesta manera, no 
s’associa PIMEC Baix Camp amb PIMEC Reus», 

expressa l’actual president, Gerard Pagès. A més, 
els membres de la junta directiva formen part 
d’empreses instal·lades a municipis d’arreu de la 
comarca, com Riudoms, Cambrils i Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant.

Tres línies d’acció generals
La dinamització de l’Aeroport de Reus, l’estació 
intermodal i el projecte Hard Rock són els tres 
punts territorials on l’empresariat creu que s’ha 
d’incidir. En paraules de Pagès, «s’estan sol·lici-
tant línies intersetmanals perquè els empresaris 
i empresàries puguin desplaçar-se a l’estranger i 
també pel territori de l’Estat espanyol». En aquest 
sentit, es demana, per exemple, el vol Reus-Ma-
drid. El gran objectiu per a PIMEC és aconseguir 
desestacionalitzar l’Aeroport perquè pogués aco-
llir vols durant tot l’any.

«Això va lligat amb l’estació intermodal; si en 30 
minuts et pots presentar a Barcelona, es facilitaria 
molt més tot plegat», remarca el president de PI-
MEC Baix Camp. Especialment per als treballadors 
que s’hi desplacen cada dia i que, a més, dubten 
sobre en quin municipi establir la seva residència.

Pel que fa al Hard Rock, Pagès apunta que «sem-
bla que aquest país estigui instal·lat en la cultura 
del no a tot». Des de PIMEC confien que serà 
un macroprojecte «positiu per al territori, ja que 
aportarà un altre tipus de turisme, amb un major 
poder adquisitiu». Tanmateix, es creu que seria 
beneficiós per a moltes pimes, que veurien pro-
mocionada la seva activitat amb l’increment del 
nombre de turistes.

Les preocupacions de les empreses
«Sempre m’agrada donar la dada que un 99,8% 
de les empreses catalanes són pimes i, no obs-
tant això, no estem tan representats com hau-
ríem d’estar-ho», denuncia Pagès. El preu de 
l’energia continua essent un dels mals de cap 
constants de l’empresariat. L’anomenada «ex-
cepció ibèrica», és a dir, el topall fixat per l’Es-
tat que estableix un preu màxim al qual les 
empreses productores poden vendre al mercat 
majorista l’energia que generen amb gas, està 
alleugerint a algunes companyies.

No a totes, ja que la compensació per a les co-
mercialitzadores arriba inclosa en la factura de la 
llum: «Les empreses intensives en gas sí que han 
notat una rebaixa, però les que no tenen consum 
de gas, i només van a consum elèctric, han vist 
com la factura s’incrementava». A Catalunya, se-
gons dades de PIMEC, un 50% d’empreses corren 
un risc seriós de veure afectada la seva viabilitat 
econòmica a causa de l’encariment en el preu de 

l’energia. A més, un 25% veu compromesa la seva 
activitat, la qual cosa es tradueix en el risc d’uns 
480.000 llocs de treball: «No tenim esperances 
que això canviï a curt termini», lamenta Pagès.

Per solucionar-ho, els empresaris exigeixen la 
col·laboració de l’Estat i de la Generalitat «per 
tal de dur a terme una transició energètica real», 
comenta Pagès. En aquest sentit, es demana que 
s’inverteixi en la implantació de projectes renova-
bles arreu del país. Si Catalunya fos independent, 
exposa Pagès, «seria l’Estat de la Unió Europea 
amb menys implantació de renovables».

L’alça de l’Índex de Preus de Consum (IPC) s’està 
fent palpable en els últims mesos. Per una part, 
per l’afectació en el cost de les matèries primeres. 
Només un 40% de les empreses catalanes han 
pogut traslladar la pujada dels costos a un incre-
ment dels preus de venda. A banda, l’IPC s’està 
traslladant a alguns convenis col·lectius, com el 
siderometal·lúrgic, on els salaris s’han incrementat 
un 6,5%: «És evident que els sous han d’augmen-
tar, però des de PIMEC creiem que la quantitat 
no ha d’anar en consonància només amb l’IPC, 
sinó que s’han de tenir en compte, a més d’un fac-
tor fix, altres variables com la productivitat», in-
dica Pagès.

Productivitat, innovació i endeutament
Com es potencia, però, la productivitat? Per al 
president de PIMEC Baix Camp, la innovació és 
clau: «Perquè s’innovi, l’administració ha d’afavo-
rir amb algunes mesures». Per exemple, que els 
impostos no tinguin una finalitat tan recaptatòria. 
El que proposa l’empresariat és que s’implementin 
més bonificacions fiscals per a iniciatives que pro-
moguin la modernització.

«El que no pot ser és que una empresa vagi a la 
Generalitat amb un programa de Nuclis d’R+D 
que requereix inversió per part de l’empresa, i 
que la subvenció atorgada no es cobri fins que el 
projecte estigui finalitzat i auditat», argumenta 
Pagès. Això provoca que moltes pimes no puguin 
accedir a ajuts, ja que les empreses necessiten la 
subvenció per posar en marxa el projecte perquè, 
si no, no el poden començar. Per tant, PIMEC sol·li-
cita una bestreta inicial en aquests casos.

Una opció de finançament que va promoure el 
Govern espanyol per pal·liar els efectes de la pan-
dèmia es va atorgar a través de la línia gestiona-
da per l’Instituto de Crédito Oficial (ICO). En un 
inici, el període de carència, és a dir, la quantitat 

El que no pot ser és que una 
empresa vagi a la Generalitat 
amb un programa de Nuclis 
d’R+D que requereix inversió 
per part de l’empresa, i que la 
subvenció atorgada no es co-
bri fins que el projecte estigui 
finalitzat i auditat

‘

Gerard Pagès,
president 
PIMEC Baix Camp
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Segueix-nos a les xarxes socials

Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus · c/ Boule, 2. 43201. Reus 

de temps en què l’ens receptor només ha de pa-
gar interessos —i no la quota— va ser d’un any. En 
veure que, el 2021, la situació continuava igual, el 
període es va ampliar un any més. Ara, la carèn-
cia ja ha vençut, així que les empreses que van 
demanar els préstecs ja han de començar a su-
mar la quota de retorn als interessos que anaven 
pagant. A més, per les perspectives actuals, els 
bancs es mostren cada vegada més reticents a 
oferir finançament.

La formació
«A Catalunya, hi ha un problema amb l’estructura 
formativa», defensa Pagès. I és que, segons PI-
MEC, durant molts anys s’han afavorit les sortides 
laborals per als estudis universitaris, en detriment 
de la Formació Professional (FP). Per tant, afir-
men que, cada cop més, s’han anat trobant que 
hi havia una quantitat major de professionals de 
nivell universitari i una menor de titulats en FP.

Això provoca, també, que, per part de les empre-
ses, la demanda de professionals universitaris es 
vagi reduint, a causa de l’excessiva oferta. En con-
seqüència, part del talent que es genera al te-
rritori ha d’emigrar a altres països. En canvi, les 
empreses es veuen incapaces de trobar en el mer-
cat laboral perfils professionals d’un nivell mitjà. 
«El 35% de les pimes del territori català expressen 
que tenen dificultats per cobrir les seves deman-
des laborals», destaca Pagès.

L’Aeroport de Reus, l’estació intermodal i el Hard 
Rock són els tres eixos en què treballa PIMEC Baix 
Camp, una patronal que, en els darrers temps, s’ha 
descentralitzat de la ciutat de Reus per poder es-
tar més present arreu de la comarca i, d’aquesta 
manera, identificar les necessitats d’unes empreses 
que pateixen pels preus de l’energia, la creixent in-
flació i la manca de perfils professionals en el mer-
cat laboral que s’adeqüin a les seves demandes.

Històries
empresarials
de Reus
Cada setmana, al nostre web reusempresa.cat, llegeix 
les històries empresarials de Reus. Descobreix la força em-
prenedora que ha fet famosa la ciutat.

El reusenc que va crear l’imperi del ciment Sanson

Banco de Bilbao, un premi en forma d’edi�ci

Cadenes hoteleres nascudes a Reus

Reus, bressol del cava

I moltes més...

L’incendi que va rellançar una marca

Bellissens, el polígon que no va ser
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Impulsat per la regidoria d’Empresa i Ocupa-
ció, el projecte Reus Espais Vius està transfor-
mant, de mica en mica, el paisatge comercial 
dels ravals Robuster i Sant Pere. Una zona que, 
tot i la seva bona ubicació, comptava amb un 
elevat percentatge de locals comercials buits.

El projecte, engegat el passat mes de març 
de 2021 amb l’objectiu, precisament, de dina-
mitzar i revitalitzar aquest cèntric eix comer-
cial de la ciutat, ja compta amb cinc negocis 
que han aixecat la persiana en aquest perío-
de. Però aquesta xifra s’elevarà fins als 15 co-
merços nous al llarg dels pròxims mesos. De 
moment, segons les dades de tancament de 
l’any 2022, dels 22 locals que hi participen, 
cinc establiments ja estan instal·lats i deu més 
es troben en procés de constitució. D’aquests, 
sis obriran les portes de forma imminent. Entre 
els emprenedors i les persones contractades, 
hi ha un total de set treballadors en aquestes 
activitats.

El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, 
mostra la seva satisfacció: «Era una proposta 
complicada, que no s’havia fet mai a la ciu-
tat». Per a Prats, l’objectiu era «fer algun ti-
pus d’actuació, amb recursos propis, davant 
del gran nombre de locals desocupats de la 
ciutat i, en concret, de la zona comercial».

Si es realitza una radiografia de la tipologia 
dels locals que han obert fins ara, es comprova 
que els nous negocis incorporen els criteris de 
sostenibilitat i triple impacte social, econòmic i 
mediambiental, com a eixos vertebradors.

Ampliació al raval de Martí Folguera i 
entorn del Pallol
El passat mes de novembre, es va anunciar que 
s’introduirien un total de 24 locals més al projec-
te. Concretament, deu al raval de Martí Folgue-
ra, un a la plaça de la Sang, nou a les galeries 
Nou Centre i quatre al Pallol. Ja hi ha 16 perso-
nes emprenedores amb projectes en fase inicial 
d’assessorament i que estarien interessades a ad-
herir-se al projecte.

En aquest sentit, ja es treballa en actuacions si-
milars a altres zones de la ciutat. El regidor tam-
bé fa valdre «la implicació dels propietaris i la 
seva predisposició», ja que són els qui s’hi han 
d’implicar en el projecte mitjançant l’adequació 
dels locals que ho necessitin. «Reus Espais Vius 
és una marca que ha d’estar en constant evolu-
ció i que s’ha de seguir potenciant durant els se-
güents mandats», destaca Prats. Per al consistori, 
l’objectiu final és dinamitzar els barris perquè hi 

Reus Espais Vius, 
una proposta 
reeixida

hagi moviment de persones i, per tant, els negocis 
que s’hi obrin siguin viables.

Convé recordar que la línia de subvencions oberta 
per la regidoria compta amb una dotació econò-
mica de 442.000 euros després que als 250.000 
inicials se n’afegissin 192.000 en el marc del Pla 
d’Impuls Econòmic i Social. Aquestes subvencions 
es destinen al finançament de fins al 50% de la 
inversió de les persones emprenedores, amb un 
topall de 20.000 euros. La convocatòria resta 
oberta fins al 30 de maig de 2023. A més, s’ofe-
reix un servei d’assessorament i acompanyament 
per al desenvolupament dels projectes.

Reus Espais Vius és un projecte impulsat per la 
regidoria d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament 
de Reus, emmarcat dins una de les seves línies de 
treball: cercar accions innovadores per donar una 
imatge més atractiva a alguns dels carrers davant 
la presència de locals buits i així permetre activar 
i obrir nous espais comercials.
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L’Associació Comunitat 
Energètica, binomi 
publicoprivat

La creixent preocupació global pel preu de l’ener-
gia ha provocat que empreses i administracions 
hagin optat per buscar altres sortides amb l’ob-
jectiu d’establir una xarxa d’autoconsum. La filo-
sofia de l’Associació Comunitat Energètica del 
polígon Agro Reus, una iniciativa entre consistori 
i empreses, és generar-se la seva pròpia energia 
a través de plaques solars fotovoltaiques per au-
toabastir-se i poder comercialitzar els excedents 
a un preu inferior al de la xarxa a través de Reus 
Energia, l’elèctrica municipal.

Aquesta unió està formada per set empreses, 
cadascuna de les quals ha aportat una quanti-
tat en funció de la seva potència pic instal·lada. 
Les quatre companyies privades són Ascensores 
Omega Tarraco, Serveis i Administracions Ma-
sergrup, Setier i Tallers Baix Camp. En l’apartat 
públic, completen l’associació Reus Serveis Mu-
nicipals, REDESSA i Reus Transport. S’aprofita-
ran les cobertes dels edificis d’aquestes empreses 
per introduir 23 instal·lacions solars fotovoltai-
ques, cadascuna amb un nombre determinat 

de plaques, que podran subministrar energia a 
equipaments municipals i a empreses situades 
al polígon que formin part de la comunitat, les 
quals cedeixen les teulades dels seus edificis per 
un període de deu anys.

Es rebran 1.994.445,70 euros de la segona con-
vocatòria del «Programa de incentivos a proyec-
tos piloto singulares de comunicades energéticas 
(CE Implementa)» de l’Instituto de Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía, dependent del Mi-
nisteri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic. La inversió total és de 4.411.532,28 
euros, i representa un dels projectes més ambi-
ciosos dels 28 que han estat beneficiaris dels 30 
milions de pressupost d’aquesta línia dels fons 
Next Generation.

«La comunitat comença a mastegar-se a principis 
del 2021, quan vam veure que sortia el finança-
ment europeu de fins a un 60% per a comunitats 
energètiques», recorda el regidor de Recursos Hu-
mans i Medi Ambient, Daniel Rubio. De moment, 
hi ha algunes de les empreses que, fora d’aquesta 
subvenció, ja han començat a introduir les seves 
plaques. «Pel que fa a les instal·lacions que de-
penen d’aquest paquet, anem tots a la mateixa 
velocitat», apunta. L’empresa —o empreses— que 
guanyi la licitació tindrà un període de sis mesos 
per garantir que es disposa de totes les estructu-
res tècniques que es necessiten.

El projecte va ser aprovat l’agost de 2021 amb un 
termini màxim d’execució de 14 mesos. Per tant, 
de cara a l’octubre d’enguany, totes les instal·la-
cions hauran d’estar ja en funcionament. Durant 
aquests mesos, tal com comenta Rubio, «ja hi ha 

algunes empreses que han manifestat la voluntat 
de sumar-se a la comunitat». 

Aquestes companyies, que poden associar-s’hi 
sense pagar cap cànon, no rebrien la part de sub-
venció europea, tot i que podrien formar part de 
l’associació com a productors o consumidors. En 
el primer cas, si s’instal·len les plaques per comp-
te propi i, en el segon, si compren els excedents 
que es generin a un preu, presumiblement, infe-
rior al de la xarxa. En paraules del regidor, «hi 
ha empreses que veuen que, potser, si s’instal·len 
plaques, per la situació de la seva teulada, no es-
tarien ben orientades i, per tant, volen participar 
com a consumidores».

Quant a l’excedent, Reus Energia el comprarà per 
destinar-lo a consum municipal o a persones en si-
tuació de vulnerabilitat energètica, segons va anun-
ciar el consistori. No obstant això, s’hauran de res-
pectar els dos quilòmetres a la rodona que la llei 
estableix com a límit per a l’autoconsum compartit. 

Una nova comunitat energètica?
La regidoria de Medi Ambient, en col·laboració 
amb la d’Empresa i Ocupació, està treballant en 
una nova comunitat energètica que s’ubicaria al 
Mercat del Camp: «Ja tenim alguns socis, comer-
ciants de fruita i verdura, que ens han dit que hi 
estarien interessats», indica Rubio.

La filosofia seria la mateixa que en el cas del pro-
jecte de l’Agro Reus: optar a una subvenció euro-
pea per reduir l’impacte econòmic de la inversió. 
De moment, però, no hi ha un calendari previst 
amb exactitud.
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La regidora de Promoció de Ciutat 
i de Relacions Cíviques fa balanç 
d’aquest mandat. Caelles analitza 
el potencial turístic de la ciutat de 
Reus i quines són les estratègies que 
se segueixen des de l’Agència Reus 
Promoció per tal d’atraure visitants 
i, a més, donar suport al comerç de 
proximitat. Pel que fa a Relacions 
Cíviques, la regidora espera que es 
produeixi un canvi generacional i en 
l’associacionisme veïnal.

Quina és la seva valoració d’aquest man-
dat pel que fa a la regidoria de Promoció 
de Ciutat?
Molt positiva. Com a Agència Reus Promoció, la 
nostra finalitat és fer arribar quins són els nos-
tres atractius i per què som seductors a l’hora de 
ser visitats. Això tant per al públic interior com 
exterior, ja que entenem que la ciutadania és la 
primera prescriptora.

Un dels principals atractius de la ciutat és 
el seu comerç de proximitat. En el marc del 
Pla d’Impuls Econòmic i Social, enguany 
tornaran els Bons Reus amb 400.000 eu-
ros de pressupost. Quan els hem d’esperar?
Treballem perquè es puguin engegar després de 
les rebaixes d’hivern.

Us heu plantejat si el model serà el 
d’oferir-los a la ciutadania de Reus o si 
s’obriran també als visitants?
Ho debatrem a la Taula de Comerç, però és im-
portant destacar que el principal objectiu dels 
Bons Reus és reactivar el comerç, que els nostres 
establiments venguin més.

De quines altres formes es pot estimular la 
ciutat després d’aquests anys?
Les vies principals de promoció són la dina-
mització del comerç, del sector agroalimentari 

Hem observat que hi ha moltes 
ganes de reactivació. Pel que 
fa a les noves tendències, ratifi-
quem la nostra aposta pel turis-
me nacional i de proximitat

i gastronòmic, i dels productes de proximitat. 
Tot això lligat amb un dels grans reptes, que 
és la desestacionalització.

Com s’atrau visitants tot l’any?
Relligant la ciutat amb l’interior a través del 
producte agroalimentari, del turisme de natura, 
més tranquil, menys massificat. La marca Gau-
díReus i les visites a l’Estació Enològica són cru-
cials per aconseguir aquest objectiu i, per tant, 
esperem oferir més serveis. Tenim identificat que 
les bones perspectives turístiques venen, en part, 
pel posicionament que intentem aconseguir de 
turisme tot l’any.

En aquesta línia, quines conclusions vau 
extreure de FITUR 2023?
Hem observat que hi ha moltes ganes de reac-
tivació. Pel que fa a les noves tendències, ratifi-
quem la nostra aposta pel turisme nacional i de 
proximitat. També hem comprovat que Reus té un 
interès pel que fa al turisme cultural i d’escapada.

I en l’àmbit internacional?
Hi treballem coordinats amb el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Tarragona i amb l’es-
tratègia de l’Agència Catalana de Turisme. Com 
a ciutat, també volem destacar a Europa amb 
línies, per exemple, com la Ruta Europea del Ver-
mut Reus-Torí-Chambéry.

Creu que el projecte Hard Rock seria be-
neficiós per a Reus?
És una inversió que el sector demana. Des del 
nostre posicionament com a Promoció de Ciutat, 
creiem que és una oportunitat que no s’ha de 
deixar perdre.

Què pensa del factor ambiental?
Evidentment, s’ha de dur a terme respectant el 
medi ambient i el territori. Només faltaria. Però 
és una inversió que ens dotaria de capacitat de 
poder rebre molts més visitants.

Per facilitar l’entrada de turistes, és impor-
tant tenir bones connexions. Com a mem-
bre de la Taula de l’Aeroport, què opina de 
la seva activitat?
És cert que l’empresariat demana vols de treball. 
És un tema que ha sorgit a la Taula de l’Aeroport. 
Al final, és la llei de l’oferta i la demanda, els 
operadors acaben obrint línies quan veuen que 

són rendibles. La Diputació i la Generalitat ana-
litzen les quines són les millors oportunitats.

Quina valoració fa de la regidoria de Re-
lacions Cíviques, de nova creació aquest 
mandat?
S’ha fet una feina intensa amb les associacions 
de veïns i amb les cases regionals i culturals que, 
al final, són les potes de contacte entre l’admi-
nistració i la ciutadania. Hem adaptat la línia de 
subvencions perquè doni una resposta més real a 
les necessitats d’aquests col·lectius.

Com s’ha avançat en aquests anys?
El que hem pretès és donar més visibilitat a les 
associacions i equipar els seus espais de reunió. 
Ara, un 95% de les entitats veïnals de la ciutat 
tenen un espai on desenvolupar la seva activi-
tat. Encara queden algunes que no en tenen; 

‘

hem de seguir treballant-hi. Destacaria també 
activitats com el cicle «La Música Batega als 
Barris», la jornada «Inspira’t» i la «Trobada 
d’Elements Festius».

En el marc de les convivències i les visi-
tes amb l’alcalde, quines preocupacions us 
traslladen els veïns?
Principalment, el que més preocupa és la segure-
tat, la neteja i que hi hagi ordre al carrer.

Què li demana al 2023?
Pel que fa a la regidoria de Relacions Cíviques, 
espero que es continuïn executant línies de treball 
com l’intercanvi generacional i que augmenti la 
implicació de la gent jove i la fluïdesa entre les 
associacions i el consistori. I quant a la Promoció 
de Ciutat, la nostra voluntat és continuar desple-
gant el Pla de Màrqueting Turístic a través d’al-
guns projectes com la Ruta Europea del Vermut i 
el projecte de remodelació del Gaudí Centre, per 
veure com ha de ser aquest equipament en els 
pròxims anys.

Treballem perquè 
els Bons Reus 
tornin després 
de les rebaixes 
d’hivern

“
Regidora de Promoció de 
Ciutat i de Relacions Cíviques

MONTSERRAT
CAELLES
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Empreses creades al Baix Camp 
durant el 2022

Total 154 Empreses

Imports de constitució

3.000€

10.000-25.000€

+100.000€

3.000-10.000€

25.000-100.000€

Almoster ................................................1
Botarell ..................................................3
Cambrils ...............................................41
Castellvell del Camp ...............................2
L'Albiol ....................................................2
L'Aleixar ..................................................2
La Selva del Camp ..................................4
Maspujols ...............................................1
Montbrió del Camp .................................1
Mont-roig del Camp ................................6
Prades ....................................................1
Reus .....................................................79
Riudecanyes ...........................................1
Riudoms .................................................3
Vandellòs i l'Hospitalet 
  de l'Infant .............................................2
Vilaplana ................................................1
Vinyols i els Arcs ....................................4

Font: Registre Mercantil de Tarragona

Publiquem la estadistica del volum d’empreses creades al Baix 
Camp durant el 2022. Evidentment, destaquen les ciutats de 
Reus i Cambrils seguides per les poblacions de Mont-roig del 
Camp, Vinyols i els Arcs i la Selva del Camp. Un total de 
154 empreses. Respecte als imports de constitució, la majoria 
d’elles va ser per un capital de 3.000€, encara que un 13% ho 
van fer amb un desemborsament de més de 25.000€.

52%

4%

9%

4%

31%

4140 41
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Continuïtat i canvis en 
l’especialització de les 
manufactures i els 
serveis al Baix Camp

debilitats i fortaleses dels territoris. Indubta-
blement, la comarca del Baix Camp ha patit 
aquests efectes. Una forma de capturar aques-
ta competitivitat és a través de l’índex d’es-
pecialització el qual permet identificar l’espe-
cialització productiva respecte un territori de 
referència on valors superiors a 1 indiquen cer-
ta especialització, mentre que valors propers 
a 0 indiquen una menor presència d’aquest 
sector en comparació al territori de referència. 

En el nostre cas, prenem com a referència 
l’àmbit català per tal de mesurar l’ índex d’es-
pecialització sectorial del Baix Camp, entre 
2018 fins al 2021, les dades copsen alguns 
d’aquests canvis.  

L’estructura productiva d’un territori és un 
indicador de la competitivitat territorial i 
l ’evolució de la mateixa mostra la capacitat 
d’adaptació empresarial. Les tensions re-
cents produïdes per la Covid-19 i la guerra 
d’Ucraïna han suposat un xoc que han afec-
tat a empreses, però sobretot a sectors sen-
cers, com és el cas de la indústria turística, 
en canvi, el sector digital s’ha beneficiat. Per 
altra banda, les tensions en el mercat ener-
gètic generen una taca d’oli en tots els sec-
tors especialment en les manufactures amb 
un elevat consum energètic. 

Com a conseqüència d’aquesta situació, els 
equilibris sectorials s’han alterat i mostren les 

A nivell industrial, el Baix Camp presenta un 
predomini de tres sectors al llarg dels anys. 
Així, el sector amb l’ índex d’especialització 
més elevat (amb un valor de 2,39 el darrer 
any) és el de “les indústries extractives, ener-
gia elèctrica, el gas, el vapor i l’aire condi-
cionat, aigua i residus”. El segon sector amb 
un indicador de 1,39 el darrer any és el de 
fabricació del “Material de transport i al-
tres manufactures”. Finalment, i amb un valor 
d’1,10, el Baix Camp mostra una certa espe-
cialització en la manufactura de l’”Alimenta-
ció, begudes i tabac”. Respecte a l’evolució 
temporal, s’observa com el sector energètic 
mostra una evolució compensatòria a la res-
ta de sectors; és a dir, quan disminueix l’ ín-
dex dels sectors industrials, l ’energètic realit-
za un cert contrapès.

Finalment, els serveis són els que possible-
ment han patit la major variabilitat sectorial. 
Així, en comparació amb el pes que presenten 
els serveis a Catalunya, al Baix Camp només 
els sectors relacionats amb les “Activitats ar-
tístiques, recreatives i altres serveis”, el sec-
tor d’”Hostaleria” i el “Comerç” són els que 
presenten uns índexs d’especialització més 
grans amb valors equivalents a 1,40,  1,38 
i 1,22, respectivament. Tanmateix, s’observa 
un increment del pes de les  activitats pro-
fessionals, científiques, administratives i de 
l’educació. 

Amb tot, i malgrat la pandèmia, el Baix 
Camp continua especialitzat en el sector tu-

rístic i recreatiu. No obstant, també han aflo-
rat nous sectors empresarials privats que es 
troben relacionats amb el B2B principalment, 
és a dir, sectors que donen suport a altres 
empreses i, per tant, permeten el bon funcio-
nament general en matèria de Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació (TIC) o 
gestió empresarial. Per contra, el pes de les 
activitats sanitàries ha anat disminuït de for-
ma sensible i ha provocat una caiguda evi-
dent l’especialització productiva del territori.  

Part de la salut productiva d’un territori es 
basa en la capacitat d’adaptació per part 
de les seves empreses. En comparació amb 
Catalunya, el Baix Camp continua amb la 
trajectòria d’especialització productiva en 
el sectors manufacturers de l’alimentació 
i l’energètic, així com les activitats econò-
miques relacionades amb el turisme i l’oci. 
Tanmateix, també s’observen certs canvis 
positius amb l’aparició d’altres sectors que 
guanyen pes en el teixit productiu en com-
paració amb la mitjana catalana. L’augment 
de l’ índex d’especialització del sector educa-
tiu i les activitats professionals, científiques 
i administratives obren la possibilitat cap a 
sectors amb una major contingut de coneixe-
ment i tecnològic que pot ser clau per gene-
rar noves dinàmiques territorials i ser un pol 
d’atracció de noves inversions.

Mercedes Teruel 
Professora titular del Departament d'Economia 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV)



44

Reus Empresa

El Pla Estratègic ‘Reus Horitzó 
32’, una aproximació econòmica Amb l’ADN 

emprenedor de Reus

Dissenyar el Reus del futur. Pautar les línies mestres 
que, des de diferents vessants, han de resoldre les di-
ficultats que la ciutat té en l’actualitat i enfrontar-se 
a aquelles que vindran. Aquesta és la principal meta 
del Pla Estratègic ‘Reus Horitzó 32’, una de les pro-
postes de govern que ha pres més protagonisme al 
llarg de l’últim tram de mandat.

fa a la senyalització i a la mobilitat a través del trans-
port públic. A més, es destaca la necessitat que Reus 
es transformi en una ciutat més sostenible mitjançant 
les energies renovables i la transició energètica.

Segons Llauradó, per continuar atraient l’empre-
nedoria, especialment els autònoms i les petites i 
mitjanes empreses, «cal fomentar l’autoocupació 
i l’eliminació de l’excessiva burocràcia que a hores 
d’ara es demana a l’hora de realitzar segons quins 
moviments, com per exemple dur a terme un canvi 
de llicència o demanar fons europeus».

Facilitar la vida a les empreses
Per aquest motiu, un dels projectes motors de l’Ho-
ritzó 32 és l’«administració amigable», que té com 
a objectiu «que s’hagin de fer menys tràmits i que, 
els que s’hagin de fer, siguin més àgils», argumenta 
la vicealcaldessa. Fa gairebé un any, la regidoria 
d’Empresa i Ocupació va obrir un punt d’atenció a 
les persones emprenedores al carrer de Sant Joan, 
amb el propòsit d’oferir un servei d’acompanyament.

Iniciatives com el programa d’orientació empresa-
rial implantat per l’Institut Municipal de Formació 
i Empresa Mas Carandell, el viver d’empreses de 
REDESSA i les incubadores i acceleradores com In-
nolab, també esdevenen un actiu crucial per al con-
sistori: «Des de les diferents administracions s’ha de 
treballar de manera conjunta perquè les empreses 
potenciïn la innovació, que ha de ser una aposta 
de país», remarca Llauradó. És quelcom que, en el 
marc del pla estratègic, es conceptualitza com a 
Reus urban lab.

Per tal que l’estratègia d’innovació arreli bé al terri-
tori, serà necessari que els treballadors de les em-
preses tinguin una formació de qualitat. En paraules 
de la vicealcaldessa, «ha d’haver-hi més coordinació 
entre la demanda empresarial i l’oferta formativa, 
ja que hi ha llocs de treball de difícil ocupació». En 
aquesta línia, la constitució del Consell de la Forma-
ció Professional de Reus i la creació de l’Escola dels 

Oficis de Reus han de vertebrar una formació dual 
en què gran part de la proposta educativa es pugui 
dur a terme en format de pràctiques. 

D’aquesta manera, hi hauria més opcions de gene-
rar talent —i de mantenir-lo—. «Tenim feina a fer 
per millorar la capacitat actual de retenció», exposa 
Llauradó. El gran propòsit és que la inversió que es 
dugui a terme a l’hora d’enriquir la formació tingui 
una repercussió en la societat del territori. 

El portal d’ocupació de l’Ajuntament de Reus indica 
que les principals problemàtiques pel que fa a aquest 
àmbit són l’envelliment, que porta a una reducció de 
la població activa; l’estacionalitat, la cronificació de 
l’atur, la baixa qualificació i l’escletxa de gènere.

Així, els perfils més afectats són les dones i la pobla-
ció de més de 45 anys. «La franja d’atur per edat 
de les dones augmenta quan, segons el sistema pa-
triarcal, s’han de responsabilitzar de les cures de les 
filles i els fills», indica Llauradó. 

De fet, segons dades elaborades per l’Observatori 
de la Igualtat de Gènere, durant el 2019, el 92,53% 
de les excedències per cura de filles i fills i el 79,06% 
d’excedències per cura de familiars van ser deman-
dades per dones. «S’ha de canviar aquesta dinàmi-
ca perquè hi hagi una corresponsabilitat», observa 
la vicealcaldessa.

El paper dels barris
Segons la diagnosi del pla estratègic, un 40% de 
les activitats econòmiques de Reus es concentren 
en cinc barris: el nucli antic, el Carme, el Carrilet, 
Horts de Miró i la zona entre el Mercat Central i 
el carrer Ample. Llauradó explica que «s’ha d’in-
tentar que el comerç, que és el sector estrella, es 
perllongui cap a tots els barris, ja que, en el futur, 
ha d’haver-hi més centralitats».

Per fer-ho, es preveu que la iniciativa de ‘Reus Es-
pais Vius’ ampliï el seu àmbit d’actuació cap a l’ex-
traradi reusenc. A més, l’Horitzó 32 emfatitza el 
concepte de «comunalitat» com a complement del 
creixement perifèric que ha de tenir lloc al llarg dels 
pròxims anys.

La desestacionalització del turisme, la potenciació 
de l’Aeroport de Reus, la creació artística i cultural 
i el reforç del patrimoni són algunes de les estratè-
gies que completen el Pla Estratègic Reus Horitzó 
32, un document que, tot i les modificacions que pu-
gui patir amb els anys, ha de ser un full de ruta amb 
la mirada posada en la pròxima dècada.

En primer lloc, des de Protego Seguros volem aprofitar aquestes 
línies per felicitar Reus Empresa, després del seu naixement com 
a mitjà digital, per aquesta nova fase que es materialitza en una 
edició impresa. Amb una trajectòria de més de 25 anys al mercat 
assegurador, ens sentim orgullosos de formar part de l'esperit em-
prenedor de Reus, aquell ADN empresarial tan singular que des 
de fa més d'un segle l'ha mantingut com una capital amb un pes 
econòmic molt per sobre de la seva mida.
 
Creada a Reus el 1997, la nostra corredoria ha crescut al seu pri-
mer quart de segle assegurant els riscos d’algunes de les princi-
pals empreses hoteleres, de construcció, alimentació, i serveis més 
importants del territori. A dia d'avui, l'obsessió per la qualitat en 
l'atenció al client, basada en un assessorament personalitzat, ens 
ha portat a anar més lluny, fins al punt d'ocupar una posició molt 
destacada a Catalunya com a consultoria i corredoria d'assegwu-
rances especialitzada al mercat d'empreses. De fet, Protego ja se 
situa entre les deu primeres d'Espanya al segment d'assegurances 
de crèdit, la seva àrea de negoci més destacada, que aglutina 
prop del 50% de l'activitat.
 
Actualment ens trobem en un procés d'expansió a tot Catalun-
ya i a Espanya, amb l'objectiu de consolidar-nos com a empresa 
de referència a l'assegurança de crèdit i el finançament alterna-
tiu. El darrer any hem treballat per consolidar la nostra marca 
Credit Broker Protego -especialista en assegurances de crèdit- i 
hem obert oficina a Madrid per prestar un millor servei a nivell 
nacional. Com a primícia per a aquesta primera edició de Reus 
Empresa, podem avançar que ja està tancada l’adquisició d’una 
corredoria centrada assegurança de crèdit, també a la capital 
d'Espanya.
 
Per arribar fins aquí hem seguit en els darrers anys un rigorós 
pla de reinversió de resultats. A efectes d'estructura interna, des 
de l'octubre del 2021 he canviat el meu paper d'accionista i con-
seller del grup familiar, -històricament vinculat a l'automoció-, pel 
de propietari i màxim executiu de Protego, per poder centrar-me 
completament en la activitat d’assegurances i altres empreses 
afins a aquest sector.
 
Amb prop de 25 milions d'euros en primes intermediades el 2022, 
Protego dona treball a 22 professionals de perfil alt, amb estudis 
universitaris, que han rebut formació 'in-home' amb els nostres 
propis sistemes de formació i mètode. Entenem que només amb 
una plantilla motivada i molt especialitzada és possible generar 
solucions empresarials ‘a la carta’ a través de fins a una seixan-
tena d’asseguradores diferents. Ens satisfà especialment emprar 
més del 70% de dones a la nostra plantilla, i prestem especial 
atenció que puguin conciliar la seva vida laboral i personal.
 
Protego Seguros té avui prop del 50% del seu negoci fora de 
Catalunya, però es manté fidel a la seva identitat i les seves arre-
ls, amb la seu central i el domicili fiscal a Reus. Acabaré com he 
començat: a Protego Seguros volem continuar enriquint i formant 
part durant molts anys més d'aquest teixit humà que és darrere 
de l'ADN que fa la ciutat tan especial.

Félix Oliva, 
CEO de Protego Seguros

Noemí Llauradó,
Vicealcaldessa de Reus

«Una prospecció que 
vulgui ser ambiciosa ha 
d’estar suportada per 
una anàlisi exhaustiva», 
explica la vicealcaldes-
sa, Noemí Llauradó. 
Una anàlisi que, en la 
seva ala econòmica i 
empresarial, indica que, 
entre el 2017 i el 2023, 
hi ha hagut un incre-
ment d’un 27% quant 
a les activitats econò-
miques establertes a la 
ciutat, passant així de 
3.362 empreses fa set 
anys, a 4.256 el gener 
del 2023, segons el por-
tal web de l’observatori 
de dades municipal. 

El sector serveis és, evidentment, el que té més pes: 
«S’ha de donar suport al comerç de proximitat a tra-
vés de la pacificació dels carrers, i per això, la Zona 
de Baixes Emissions ha de tenir un impacte positiu i 
s’ha d’articular de manera participada amb els co-
merços», expressa la vicealcaldessa. No obstant això, 
des del consistori, apunten a la indústria manufac-
turera, l’àmbit TIC, agroalimentari i de la salut com 
els nínxols amb més progressió i que seran capaços 
d’absorbir un major nombre de treballadors. 

En aquesta línia, des del govern manifesten la impor-
tància que hi hagi disponibilitat de sòl urbà i que es 
millorin les condicions dels polígons industrials pel que 
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L’any 1973, una llavor va germinar. La llavor d’An-
quin's, la galeria d’art reusenca per excel·lència. 
Antonio Quinteiro i Pepita Giner van ser els 
artífexs d’aquest complex viatge lluny dels focus 
barcelonins. Van apostar per Reus. Una decisió 
arriscada, potser. Valenta, segur. Cinquanta anys 
després, de la mà de Pepa Quinteiro, la marca 
Anquin's ja ha arribat a l’altre extrem del planeta.

Antonio Quinteiro era un gran apassionat de 
l’art. Recorria els antiquaris tarragonins i les ga-
leries barcelonines a la recerca de tota mena 
d’obres. Una passió que el va portar, amb Pepita 
Giner, cara visible d’Anquin's, a crear el seu pro-
pi espai: «Van innovar, ja que, en aquella època, 
no era habitual veure galeries fora de Barce-
lona», afirma la seva filla i actual propietària, 
Pepa Quinteiro. 

Uns primers anys emmarcats 
en el tardofranquisme
Els 70 a l’Estat espanyol van ser una etapa gri-
sa en l’àmbit cultural. Incomparable als temps 
actuals. La societat reusenca va respondre amb 
satisfacció i jovialitat davant de la creació d’An-
quin's. Així i tot, cada cop que es duia a terme una 

inauguració, s’havia de demanar permís al Govern 
Civil, ja que el dret de reunió estava restringit.

L’aire fresc amb què Anquin's va impregnar el 
panorama artístic territorial va eclipsar qualse-
vol dels obstacles que es van posar al davant. 
Modest Cuixart, Joan-Josep Tharrats, dos dels 
artistes del grup avantguardista Dau al Set, van 
ser alguns dels protagonistes durant els primers 
passos de la galeria, a més de personalitats com 
Joan Rebull, Sefa Ferré o Magda Folch. 

L’estil que hi imperava era la pintura catalana 
dels s. XIX i XX. Les exposicions de Marià For-
tuny, Baldomer Galofre, Joaquim Mir o Josep 
Cusachs van ser de les més rellevants. També es 
va apostar per la pintura figurativa de l’època, 
de la mà, entre altres, de Ramon Aguilar Moré, 
Joan Martí o Josep Martínez Lozano.

L’empoderament a través de l’art
Pepita Giner va ser una persona avançada al 
seu temps. No era habitual que les dones ocu-
pessin posicions com la seva. «Ella estava al 
capdavant d’Anquin's, jo sempre l’acompanyava 
als tallers dels artistes», recorda Pepa Quintei-

De Reus al món… de l’art
25 anys de la galeria Anquin's

El Concurs Biennal de Pintura Jove, que possi-
blement es reprendrà a curt termini, la unifica-
ció d’Anquin's i l’espai Artloft el 2012 i el salt in-
ternacional d’Anquin's són alguns dels moments 
que farciran de records el llibre que narrarà i 
il·lustrarà el cinquantenni: 1973-2023: 50 anys 
Anquin's. Crònica d’una galeria particular. 

Una obra emmarcada en la celebració que al 
llarg d’aquest any anirà acompanyada de dife-
rents propostes d’artistes històrics i representa-
tius de la galeria, com Modest Cuixart, Didier 
Lourenço, Alejandro Quincoces, Jesús Curiá 
i Morató Aragonès. A més, l’exposició Vincles 
serà el punt de reunió de cinquanta artistes re-
lacionats amb Anquin's.

ro, qui va viure els primers dies de la galeria 
amb nou anys. 

Aquest va ser un dels motius que va fer desper-
tar en l’actual propietària de la galeria la seva 
atracció cap al món de l’art. L’any 1992, amb el 
traspàs amb 52 anys de la seva mare i alma ma-
ter d’Anquin's, Pepita Giner, Quinteiro va haver 
d’abandonar el projecte de creació i promoció 
del Club de Golf Reus Aigüesverds, on estava 
treballant amb el seu pare, per assumir la gran 
responsabilitat de dirigir la galeria.

Admet que «al principi va costar». Era una dona 
amb poca experiència en el sector, fet que va 
provocar que sovint notés «certa condescendèn-
cia i una falta de mirada igualitària». Amb el 
temps, la situació es va transformar, i, a través 
de les fires internacionals i de la digitalització 
de la galeria, Pepa Quinteiro ha aconseguit que 
Anquin's traspassi fronteres.

La Caixa d’Art, posada en marxa l’any 1978 i 
que continua en l’actualitat, va ser pionera a 
l’hora de fomentar el col·leccionisme. Va possi-
bilitar que els clients es fessin socis d’Anquin's 
a través d’una quota mensual a canvi de certs 
privilegis a l’hora de comprar art i dinamitzar 
la galeria. Icònics van ser també els Salons de 
Maig, que durant un total de quaranta edicions, 
cada primavera des del 1973 fins al 2012, van 
aplegar els artistes fixos de la galeria i convi-
dats en un espai de trobada i diàleg entre ten-
dències artístiques.

Sobreviure cinquanta anys no és gens fàcil. Ho 
és menys en un món com el de l’art. «Cada ga-
leria és diferent; no som franquícies i tenim el 
nostre estil propi», indica Quinteiro, qui ha fet 
de l’eclecticisme un art. Amb la seva fórmula, 
Anquin's s’ha guanyat un lloc des de la capital 
del Baix Camp. Amb la recerca de talent per 
bandera, l’actual directora aposta per les his-
tòries singulars: «M’agraden els artistes que te-
nen alguna cosa a dir».

Béatrice Bizot, Teresa Riba, Frank Jensen, Mòni-
ca Castanys, Carlos Díaz o Ramon Surinyac són 
alguns dels noms que destaquen en l’actualitat a 
Anquin's i que, juntament amb Pepa Quinteiro i el 
seu equip, fan que la galeria per excel·lència de 
Reus tingui motius més que suficients per somiar 
en gran durant el pròxim mig segle.

Pepa Quintello




