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L’ens cameral tortosí reconeix la trajectòria de vuit empreses amb presència a les Terres de l’Ebre

Crida a l’orgull de l’empresariat
ebrenc en els Premis Cambra 2018

Foto de família de les vuit empreses guardonades i els tres reconeixements lliurats en els Premis Cambra 2018. La gala de l’empresariat ebrenc va tindre lloc a Amposta el 22 de novembre.
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L’empresariat ebrenc
reivindica les
potencialitats del
territori

Jabil, Mel Muria,
Equipomadera, Avícola
Subirats i Tekdom, entre
els premiats

També van rebre un
reconeixement
Caixabank, la DO Terra
Alta i Cartodelta

La Nit dels Premis
Cambra la van presentar
Clara Tena i Quique
Pedret
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Els membres del jurat van reunir-se
un mes abans dels premis
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L’Auditori d’Amposta va ser la seu dels Premis Cambra

El premis Cambra criden a creure
en les potencialitats del territori
AMPOSTA
L. Bertomeu

El jurat dels Premis Cambra va reunirse el passat 25 d’octubre per a escollir les empreses guardonades entre
totes les candidatures presentades.
El jurat d’esta edició ha estat format
per: Xavier Farré (Campus Terres de
l’Ebre URV); Pau Galiana (professor
URV); Mercè Miralles (directora dels
serveis territorials d’Empresa i Conei-

xement); Carme Canalda (tècnica
Cambra de Comerç) de Tortosa; Maria José Fernàndez (presidenta AECE); Xavier Cortiella (ACCIÓ); Laia Escrivà (tècnica Ajuntament d’Amposta); Carlos Pellicer (Caixabank);
Eduard Prats (comunicació Cambra
de Comerç), i Francesc Minguell (gerent Cambra de Comerç).

Solidaritat amb Creu Roja Amposta

La gala dels Premis Cambra 2018
va finalitzar amb un sopar networking a benefici de Creu Roja Amposta. L’entitat va rebre de part de
l’organització un donatiu de 2.300

euros, una aportació per part del
públic participant en la gala, i que
va ser lliurat durant la gala a la presidenta de Creu Roja Amposta
Tere Reche.

Creure en les possibilitats i en les
potencialitats del territori. Este és
un dels missatges centrals que
l’empresariat ebrenc va voler donar
en la Nit dels Premis Cambra que
va celebrar-se el passat 22 de novembre a Amposta. En representació de tots els premiats, Leandre
Aymerich, director general de Jabil
Europa, va emplaçar els empresaris
ebrencs “a abandonar el discurs
victimista i de queixa i començar
a creure en nosaltres mateixos,
en el nostre territori i amb el que
aquí fem”. Aymerich va insistir que
el territori té moltes potencialitats i
que ningú com la gent de l’Ebre i el
seu empresariat sap com es viu i
es treballa aquí: “Hem de ser els
principals abanderats de la nostra terra. Si no ho fem nosaltres
no ho farà ningú per natros”, va
reblar. Aymerich va insistir també
que les Terres de l’Ebre són un territori amb “molt de talent”, tal com
va quedar palès amb tots els premiats de la nit. També el director territorial de Caixabank Catalunya,
Jaume Massana (que va recollir un
reconeixement pels 100 anys d’implantació de ‘la Caixa’ a Terres de
l’Ebre), va cridar l’empresariat
ebrenc a sentir orgull del territori:
“Us heu de sentir orgullosos del
que teniu.Teniu una gran diversitat d’empreses, sou Reserva de

Tot el personal de la Cambra de Comerç, implicat en l’organització

L’organització dels Premis Cambra
no hauria estat possible sense la
implicació de tot el personal de la

Cambra: Eva Montagut, Eduard
Prats, Stephane Vacheresse, Xavi
Mompel, Pau Gisbert, Carme Ca-

nalda, Víctor Rodríguez, Manoli Ferrer, el gerent, Francesc Minguell i
el president, José María Chavarria.

la Biosfera i un territori fantàstic”.
Al seu torn, la secretària d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat,
Marta Felip, que va presidir l’entrega de premis, va insistir també que
l’Ebre és un territori on es concentra una gran diversitat d’empreses.
“Denota l’esforç i la lluita per tindre tots els nivells de producció,
ja que només així un territori pot
ser autònom i autosuficient”, va
insistir Felip, que va destacar també
la voluntat de l’empresariat ebrenc
“per a reivindicar-se i posicionarse en el país”.
El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Maria Chavarría, va aprofitar el discurs per a recordar que la Cambra ha complert
enguany 110 anys, “durant estos
anys l’objectiu principal no ha estat altre que realitzar activitats
encaminades a ser un veritable
motor econòmic del teixit empresarial ebrenc”, va insistir. Cha-

varría va recordar també la important tasca que la Cambra està
duent a terme en els darrers anys
per a internacionalitzar les empreses del territori, “amb la xarxa cameral el territori està present
arreu del món en ambaixades,
consolats, autoritats portuàries,
delegacions, guies... Sempre
amb la voluntat d'acompanyar
les nostres empreses a trobar
nous mercats per a fer-les créixer,
ja que també és la manera de fer
créixer les Terres de l'Ebre". Cahavarría va lamentar també la “situació d’incertesa política que viu el
país”, ja que creu que danya l’empresariat i les possibilitats de créixer
de les empreses. “La situació de
confrontació entre els nostres
governs no ajuda a mantenir l'estabilitat del país”, va continuar alhora que va reclamar “un clima
d'entesa i respecte per a poder
treballar amb normalitat”. ❚❚

El guardó, un detall de la Casa Brunet

La imatge gràfica del guardó que es va entregar la nit dels Premis Cambra
sorgix d’un element decoratiu de la Casa Brunet, actual seu de la Cambra de
Comerç de Tortosa. Es tracta d’una fulla d’acant i, concretament, la imatge
s’inspira en la decoració de la barana de l’escala principal de la Casa Brunet.
La fulla d’acant té un significat de triomf, d’èxit important, assolit superant dificultats i adversitats. L’artesà barceloní i resident a Tortosa, Manel Romero,
ha estat l’encarregat de realitzar les peces dels Premis Cambra.
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Reconeixement per l’ús de les noves tecnologies com a eina competitiva clau en l’estratègia empresarial

Jabil Packaging Solutions: un referent
mundial del seu sector rep el premi TIC
TORTOSA
Redacció

L’any 2015, la multinacional
nord-americana Jabil, líder en
manufactura industrial amb més
de 90 centres productius arreu
del món, va apostar fort pel món
del packaging adquirint l’empresa familiar Plásticos Castellà
(empresa fundada l’any 1974
pels germans Joan Miquel i Emilio Castellà), amb dos plantes a
Tortosa i Hongria.
L’agost del 2016, en un context encara de manca d’inversió
o directament de desinversió industrial a les Terres de l’Ebre, Jabil anunciava una inversió milionària que podia suposar (i de fet
ja ha començat a fer) la creació
de desenes de nous llocs de treball al complex de l’antiga Plásticos Castellà a Tortosa i en un
nou centre tecnològic a l’Aldea.
Amb més de 40 anys d’experiència en la injecció de plàstics,
Jabil dona servei a les principals
marques alimentàries del món.
Compta amb un equip de
disseny que involucra els clients
des del naixement de cada projecte, guiant-los en el procés de
desenvolupament, garantint una
correcta integració en el modelatge, fabricació, decoració del
producte i reciclatge final.
“El desenvolupament tec-

A l’esquerra, Leandre Aymerich, director de les dos plantes europees, rep el Premi Cambra 2018. A la dreta, les instal·lacions de l’empresa a Tortosa.

nològic, la millora contínua i
la tenacitat del nostre equip
de professionals són la clau de
futur del nostre negoci. També
la responsabilitat social”. Des
de Jabil Packaging Tortosa contribuïxen, a nivell local, amb el
Banc d’Aliments i projectes mediambientals com ‘Per un Delta
net’ A escala internacional, dona

suport a Creu Roja, ACNUR i Síria Emergència, entre altres.
Jabil, que va ser fundad
a Michigan el 1966, cotitza a
la borsa de Nova York Nova York
i té altres divisions a part de
la de packaging, centrada en
la injecció de plàstic per a embalatge sobretot en l’àmbit de
l’alimentació. ❚❚

i, a més…
Les xifres d’una potent multinacional
●

180.000 treballadors a nivell internacional

●

Uns 500 treballaodrs a les instal·lacions de Tortosa i l’Aldea

●

Més de 100 seus arreu del món

●

Tres milions de metres quadrats d’espai de fabricació

El Baix Ebre, seu del centre tecnològic del grup a Europa
Fruit de la integració entre Jabil i l’antiga
Plásticos Castellà, el 2017 naix el Blue Sky
Center, un centre tecnològic ubicat a l’Aldea
i pensat per al desenvolupament de la innovació de la multinacional a Europa. “Des de
les Terres de l’Ebre potenciem sinergies
tecnològiques en la injecció de plàstics i l’electrònica, entre d’altres”, destaca l’empresa. El Blue Sky Center (BSC), que va ser inaugurat el juny del 2017, està dotat amb
equips capdavanters d’emmotllament, impressores en tres dimensions (el futur del
sector) i maquinària per a fer recerca en injecció de plàstic sense haver de condicionar la
cadena productiva de la planta de Tortosa, que
també es va ampliar en 2.000 metres qua-

drats. El Baix Ebre es convertia d’esta manera
en la seu de l’únic centre d’innovació del potent grup Jabil a Europa. L’edifici de l’Aldea té
5.600 metres quadrats i integra un nou centre
de producció de motlles i matrius, un laboratori d’avantguarda per al disseny i la construcció de motlles, una gran àrea logística, oficines i sales de reunions i de demostracions
per a clients de tot el món, que poden utilitzar
el centre de recerca ebrencs per a testar els
seus projectes més ambiciosos des del punt
de vist tecnològic. “En esta era tan competitiva, els clients de Jabil es veuen atrapats en
una cursa diària per a inventar, innovar, millorar, prototipar i produir més de pressa que mai
noves experiències de producte”.
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L’empresa Apícola el Perelló- Mel Muria ha rebut el Premi Cambra 2018 a la internacionalització

Mel Muria, guardonada per la seua expansió
als mercats internacionals
EL PERELLÓ
Redacció

L’empresa Mel Muria (Apícola el
Perelló S.L.) va ser guardonada amb
el Premi a la Internacionalització a la
quinta edició dels Premis Cambra,
convocats per la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de
Tortosa.
La Cambra ha premiat la família
Muria, apicultors des del 1810, per
haver sabut unir el saber fer dels
seus avantpassats, la qualitat agroambiental de les muntanyes mediterrànies i la tecnologia més avançada per a crear diferents gammes
de productes apícoles d’altíssima
qualitat: la gamma bàsica Mel Muria, la comercialitzada sota la marca
de mel de luxe artMuria i la gamma
ecològica Muria Bio.
Les diferents col·leccions de
Mel Muria tenen presència no només als mercats català i espanyol,
també s’exporten a nivell interna-

El gerent de Mel Muria, Rafel Muria, va recollir el premi de mans de Marta Felip,
secretària d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

cional a diferents països europeus
com França, Alemanya, Bèlgica,
Suïssa, Holanda, Regne Unit, Àustria i Irlanda, de l’Orient Mitjà (Arà-

bia Saudí i Dubai), així com del continent asiàtic (Hong Kong i el Japó).
Mel Muria produïx més de 30 referències de mel, si bé les de romaní,

Imatge de la selecció de mels d’Art Muria que ha arribat a les prestatgeries dels establiments de luxe d’Europa, d’Orient Mitjà i d’Àsia.

taronger, farigola i mil flors són les
més reconegudes. En la gala dels
premis Cambra, celebrada el 22 de
novembre, el gerent de Mel Muria,

Rafael Muria, va recollir el premi de
la mà de Marta Felip, secretària
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.❚❚
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Subirats experts en el sector avícola des del 1970

Millor estratègia i trajectòria per a Subirats
TORTOSA
Redacció

SUBIRATS i el seu grup d’empreses, que han rebut el premi
a la millor estratègia i trajectòria
als Premis Cambra, engloba tots
el àmbits de la producció i
la comercialització avícola i porcina. L'experiència adquirida en
el sector avícola amb més de
40 anys de dedicació, els fa
uns grans coneixedors del mercat avícola espanyol, i un símptoma d’esta capacitat de penetració
i del seu potencial és que col·labora activament amb més de 50 empreses del sector, tant a nivell de
clients com de proveïdors. Este
fet els ajuda a anticipar-se als canvis que es produïxen en el sector.
Els cicles productius a l'avicultura
són els més àgils de la ramaderia,
això els permet testar solucions i
adaptar-les a les exigències del
mercat.
L’empresa explica que a Subirats busquen constantment
l'”excel·lència” que els permet
“proporcionar la millor garantia als clients, perfeccionant incansablement tots els productes i serveis” en favor del funcionament i progrés d’una empresa
dinàmica, amb experiència, professionalitat i joventut.
Tenint en compte l’amplitud
de la seua activitat, l’empresa
s’autoimposa que en tots els
casos s’apliquen els protocols
més exigents per a millorar

Joaquim Subirats, gerent i administrador d’Avícola Subirats, va recollir el
premi. A la dreta, una imatge d'una granja de l'empresa amb el seu fundador.

el benestar dels animals amb
què treballa. La qualitat de la
nutrició d’estos animals i el maneig òptim fins a arribar al seu
destí, són altres dels objectius
de l’empresa. Alguns d’estos
productes, com els pollastres de
corral, tenen un valor afegit fona-

mentat en una gran seguretat en
la cadena alimentària, en una diferenciació de la qualitat de la
carn i en un gran benestar animal, gràcies a una genètica específica de l'empresa i un creixement més lent i condicions de
cria de baixa densitat. ❚❚

i, a més…
Les xifres del grup
●

140.000 garrins anuals

●

3,7 milions de pollastres comercials a l’any

●

Recria anual de fins a 600.000 gallines futures ponedores.

●

400.000 quilos de pollastre de corral anuals

●

Producció de fins a 7 milions d'ous a l'any

●

Inversió mitja anual d’1 milió d'euros

Una capacitat de producció de fins a 7 milions d’ous incubables
El grup Subirats inclou les següents empreses: Avícola Subirats, SL dedicada a la
producció d'ous incubables; Avícola Sucer,
SL recria de futures gallines ponedores; Pecus Veterinaria SL tècnics de nutrició animal
avançada, micronutrició i pinsos compostos i
Comercialització Avícola Subirats, SL dedicada a la producció de pollastres broilers i de
corral i compravenda a nivell nacional de pollastre industrial i compravenda de matèries
primeres.
Pel que fa al sector porcí, es dediquen a la
producció de garrins, aquesta línia de negoci
es compta amb granges integrades i pròpies
a la zona de Catalunya i País Valencià, amb
una capacitat de producció de 140.000 garrins
anuals.
Quant a la cria de pollastre comercial es
produeixen un total de 3.700.000 de pollas-

tres a l'any a les zones de Cuenca, Albacete, i
València, i també pollastre de corral des de
l'any 2005 amb granges integrades a la zona
de Múrcia. Aquesta unitat de negoci que treballa amb una genètica específica de l'empresa, produeix 400.000 quilos de pollastre de
corral anual.
Tota la producció pròpia de Subirats
compta amb un servei tècnic especialitzat i
un pla propi de nutrició animal. Avícola Subirats, també produeix a partir de granja pròpia
fins a 7 milions d'ous incubables a l'any, allotgen fins a 40.000 gallines ponedores, el qual
es tradueix en 6 milions de pollets anuals.
Avícola Sucer, compta també amb una
granja pròpia on es recrien fins a 600.000 futures gallines ponedores a l'any. Cal destacar,
la construcció d'un aviari amb el sistema
Jump Star.
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L’empresa ha sigut guardonada amb el Premi Cambra 2018 a l'emprenedoria

La Cambra premia l’aposta d’Equipomadera
pel disseny i la qualitat
TORTOSA
Redacció

Equipomadera és un projecte
que pretén aportar valor a través de
la conjunció entre el disseny i la fusta, des d’un enfocament contemporani i amb una actitud respectuosa
amb el medi ambient. La seva empresa està formada per un equip
multidisciplinar de creatius, tècnics i
industrials liderats per l’arquitecte
Ivan Gas i Carlos Aguilera.
Oferixen solucions arquitectòniques, decoratives i corporatives als
seus clients sota criteris d'autenticitat, disseny i qualitat perquè creuen
que cada peça, moble o espai que
realitzen ha de ser únic i especial. Tenen dos línies diferenciades. Per una
banda, realitzen projectes i obres
d'arquitectura i interiorisme, i per altra, fabriquen mobles a mida i articles de fusta personalitzables. La
majoria dels seus productes són personalitzats perquè pensen que cada

Els fundadors d’Equipomadera, Ivan Gas i Carlos Aguilera, van rebre el premi de la mà
de Francesc Faiges, vicepresident de la Cambra de Comerç de Tortosa.

Restaurant realitzat per Equipomadera.

número 30 de Tortosa, un taller de
400 m2 al polígon industrial del Baix
Ebre i un estudi al centre de la ciutat. A més a més, a través del seu
web, www.equipomadera.com,
gestionen comandes per tota la
Península.

L’aposta pel disseny i la qualitat
del producte que fabrica ha fet
Equipomadera mereixedor del Premi Emprenedoria als Premis Cambra 2018, que van tindre lloc el
passat 22 de novembre. Aquest
premi es suma a dos reconeixe-

client mereix una solució a la seua
mida. Tenen la convicció que incorporar al client en el procés de disseny és la millor manera d’aconseguir la seua satisfacció.
L’empresa disposa d’un showroom al carrer Ramon Berenguer IV,

ments més rebuts aquest mateix
any. Per una banda, el Premi Expoebre al millor estand i per altra, haver estat seleccionada com una de
les 10 empreses més innovadores
del Sud de Catalunya per la Diputació de Tarragona. ❚❚
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Els altres premiats van ser: Controlpack Systems SL, Biopaumerà i Fernweh

Controlpack Systems SL, premi a la innovació

Biopaumerà, premi a la responsabilitat social

CONTROLPACK SYSTEMS SL

BIOPAUMERÀ

La Sénia

Rasquera

Controlpack Systems SL és una empresa de
la Sénia dedicada a la comercialització de
maquinària i materials d'embalatge. L’empresa compta amb més de 30 anys d’experiència en el sector i oferix als seus clients
solucions per a l’optimizació dels processos
d’embalatge amb personal especialitzat per
àrees i proposant sempre la millor solució
en cada cas. Controlpack Systems SL disposa de vuit filials a Espanya i una a França, i
exporta a més de 26 països. També són especialistes en Smart Packaging, amb màquines connectades a la tecnologia 4.0, oferixen un servei més eficient al client, com per
exemple el pagament per ús. Controlpack

El premi a la Responsabilitat Social i Empresarial ha estat per a olis i vins ecològics Helga
Harbig Cerezo, Biopaumerà. Es tracta d’un
petit celler de vi ecològic de la DO Tarragona,
ubicat a la població de Rasquera. La seua filosofia és produir poc i bé, i prioritzar la qualitat
per sobre de la quantitat i en cultiu ecològic.
L'empresa participa de forma voluntària en el
projecte Gestió Sostenible Rural, impulsat
pels grups d'acció local que gestionen el programa Leader a Catalunya i que compta amb
el suport i el finançament del Departament
d'Agricultura. En el marc d'este projecte,
l'empresa ha iniciat un procés de millora contínua a través del qual incorpora criteris de

Systems S.L és una empresa compromesa
amb el medi ambient, i el departament
d’I+D+i i qualitat treballa per incorporar materials més ecològics, sostenibles i amb el
mínim impacte mediambiental.

Caixabank, reconeixement

Fernweh Delta de l’Ebre, premi empenedoria
FERNWEH DELTA DE L’EBRE

CAIXABANK

DELTEBRE

Terres de l’Ebre

Fernweh- Delta de l'Ebre naix de la passió i
l'amor per la seua terra de Sergi Guillén Turón. Un jove emprenedor de Deltebre, a la
cerca d'un projecte que pogués oferir experiències exclusives als turistes que visiten
el Delta, buscant noves sensacions i intentant transmetre als visitants el valor d'una
terra tan “mística” com és la del Delta.
L’empresa organitza viatges en globus per a
sobrevolar el Delta, sortides amb embarcacions, rutes fotogràfiques i estades en un
allotjament de luxe a Riumar amb serveis
exclusius com la cuina d’un xef privat, que
elabora plats exclusius amb productes de
qualitat del territori i de quilòmetre zero.

El jurat dels premis va atorgar també un reconeixement dels Premis Cambra 2018, a Caixabank pels 100 anys de l’obertura de la primera
oficina a les Terres de l’Ebre, en concret a la
ciutat de Tortosa. L’oficina 0019-Tortosa de CaixaBank, ubicada avui al carrer Ramon Cirera
número 2, es va inaugurar el 2 de setembre
de 1918 i va obrir les seues portes al públic
l’endemà, el 3 de setembre. El primer punt
d’atenció al municipi es va situar al carrer de
l’Àngel, número 30. Amb l’increment de l’activitat, l’oficina va quedar menuda i, el 1935, es
va traslladar a un edifici que ja no existix ubicat
a l’emplaçament actual, davant la plaça Alfons
XII. Este immoble es va enderrocar i el 1973

Fernweh s'emmarca dins d'un dels negocis
familiars del grup Servidel, empresa amb
més de 25 anys d'experiència al sector d'obra pública i construcció a les Terres de
l'Ebre.

Do Terra Alta, reconeixement

l’oficina va obrir portes a l’edifici actual. Caixabank va celebrar esta efemèride el passat 2
d’octubre, amb un acte institucional a l’Auditori Felip Pedrell i que va comptar amb la presència de Federico Mayor Zaragoza.

CartoDelta, reconeixement

DO TERRA ALTA

CARTODELTA

Terra Alta

Amposta

El jurat dels premis ha acordat per unanimitat atorgar el reconeixement dels Premis
Cambra 2018 a la Denominació d’Origen Terra Alta per l'organització dels actes de la sisena edició del concurs Grenaches du Monde 2018, un concurs internacional que va
celebrar-se el passat mes d’abril a la comarca. Este concurs s'ha convertit en pocs
anys en un esdeveniment ineludible per als
cultivadors de garnatxa del món sencer. Reconeguda provisionalment com a Denominació d'Origen des del 1972, la Terra Alta és
una de les set denominacions d'origen històriques de Catalunya. La seua situació geogràfica té un alt valor paisatgística. Una zona privilegiada per obtenir un raïm sa, ma-

Els Premis Cambra 2018 han reconegut la
trajectòria de Cartodelta S.L. fundada l’any
1990 a Amposta. És una empresa familiar
dedicada al disseny, fabricació, comercialització i venda d'envasos i embalatges de cartró ondulat. Ubicada al Polígon Industrial les
Tosses d'Amposta, disposa d'unes modernes instal·lacions amb més de 12.000 metres quadrats. Fabriquen caixes de cartró ondulat, i la seua especialitat és aportar solucions de packaging personalitzades per a cada client: envasos o embalatges de grans dimensions, per a l'exportació o especials, on
es necessita un major control i rigor del producte. Cartodelta aposta també per la innovació i la tecnologia en els processos de pro-

dur i amb caràcter, amb una viticultura respectuosa amb el medi ambient i amb la producció d'un raïm amb identitat pròpia. La
Terra Alta és un dels principals productors
mundials de la varietat garnatxa, ja siga
blanca, negra o peluda.

Responsabilitat Social Empresarial en la seua
gestió. Algunes de les accions realitzades han
estat la definició dels objectius estratègics, la
redacció de la política ambiental i l'elaboració
del mapa de grups d'interès.

ducció i disposa de maquinària amb els últims avantatges tècnics disponibles, per al
tipus de producte i servei que oferixen. L’empresa fa també una aposta pel medi ambient
tenint en compte les “3R” (Reciclar, Reutilitzar i Revaloritzar) a l’hora de produir.
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Els guardonats amb els Premis Cambra 2018 i l’executiva de la Cambra de Comerç de Tortosa van reunir-se prèviament a la
realització de l’acte.

La gala va comptar amb l’aparició sorpresa del Noi dels Quicos i amb l’actuació del
mentalista David Baró.

La periodista Clara Tena i l’artista Quique Pedret van presentar l’acte d’entrega
dels premis.

Els Premis Cambra 2018 van comptar amb una nodrida representació del món empresarial ebrenc en un esdeveniment totalment consolidat.

