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INDÚSTRIA

La química es recupera amb
un 30% més de producció
a Aquest és el creixement que, en conjunt, han experimentat les 31 indústries afiliades a l’Associació

Empresarial Química de Tarragona durant el primer semestre d’enguany en relació amb el del 2009

Balanç de la indústria química. Informe públic 2009 de l’AEQT
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“No hi ha pitjor vaixell que
el que no es fixa un rumb”.
Malgrat l’evidència que la
indústria química no és
aliena a la crisi econòmica,
el president de l’Associació Empresarial Química
de Tarragona (AEQT), Anton Valero, va assegurar
ahir que el sector “està repuntant” i que, com a conseqüència, “ja s’estan traçant ambiciosos reptes de
futur” que en part reforçaran la premissa de reno-
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var-se o morir. Alguns d’aquests projectes preveuen
l’especialització en noves
oportunitats de negoci
que ara tenen embranzida
a Europa, com per exemple la producció de components dels vehicles elèctrics o bé materials relacionats amb les energies
renovables. Aquest grau
d’optimisme està avalat
pel trencament de la recessió, que va caracteritzar tant l’exercici del 2008
com el del 2009. En aquest
últim, el volum de producció entre les 31 indústries
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afiliades a l’AEQT encara
va ser un 17,9% inferior
respecte del 2007, que, indiscutiblement, va ser
l’any més prolífer del període 2001/2009, amb 21
milions de tones. I és que,
tot i que és aviat per parlar
de la dinàmica i de la previsió de resultats d’enguany,
el director general de l’entitat, Ramon Fontboté, va
avançar que la producció a
les plantes tarragonines
s’ha incrementat entre un
25% i un 35% el primer semestre del 2010 en comparació amb el mateix pe-

ríode de l’any passat, i hi
va afegir que, a l’Estat, els
preus de la indústria química han pujat un 6% entre els mesos de gener i juliol, també en relació amb
els set primers del 2009.
Aquest gir, en part, ha sorprès el sector, ja que els
milers de tones que es van
fabricar l’any passat van
ser fins i tot inferiors a les
del 2001, amb 17.383 i
17.853, respectivament.

31 empreses afiliades
10.000 llocs de treball directes
630 milions d'euros anuals en salaris
El 44% del total dels plàstics produïts a tot l'Estat
surten de les plantes del polígon de Tarragona
El valor de la producció química a Tarragona
representa un 0,75% de la producció mundial

Dia de vaga amb mitja plantilla
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El director general de l’Associació Empresarial Química
de Tarragona (AEQT), Ramon Fontboté –que el dia de
la vaga general va actuar com
a portaveu del sector– va ratificar ahir les dades que va
facilitar dimecres sobre
l’afectació que va tenir la
convocatòria en el conjunt
d’indústries que agrupa l’entitat. En aquest sentit, va assenyalar que, mentre que els
piquets van respectar l’entra-

da dels treballadors que havien de complir els serveis
mínims que s’havien pactat
per garantir la seguretat de
les instal·lacions, van impedir
l’accés d’altres companys
fins a les deu del matí. Aquest
fet va comportar que només
entre un 40% i un 50% del
personal anés a la feina; i, a
més, això va tenir un clar
efecte sobre la producció,
que va baixar un 30% aproximadament.

presentar l’informe públic
de l’AEQT corresponent al
2009, es va destacar que la
difícil conjuntura econòmica que va marcar l’any
passat va originar una reducció de la plantilla. Pel
que fa al personal propi, es
van retallar 249 llocs de
treball (el 2008 hi havia
5.705 empleats i, el 2009,
5.456); i, en la mateixa línia, es va prescindir de
636 treballadors d’empreses de serveis. Per no haver d’acabar amb aquest
punt negatiu, el responsable de la comissió de comunicació, Joan Maria Garcia Girona, va concloure
ressaltant el rècord en la
disminució de l’accidentalitat gràcies a les inversions en matèria de seguretat, que han portat a fer
que el nombre d’incidents
amb baixa passés de 23, el
2008, a 16, el 2009. ■

ECONOMIA

Neix un club de negocis i
creativitat empresarial
El Punt
LA SELVA DEL CAMP

Mas Passamaner Business & Talk Club
(mpBTC) neix com un
club de negocis, de caràcter privat, que compta
amb el suport de les quatre
cambres de comerç i de la

Fundació Gressol. La presentació va anar a càrrec
del consultor empresarial
Ferran Fisas, que va detallar que el club serà un espai de debat per al món
empresarial on s’afavorirà
“la difusió i la creació de sinergies”. La iniciativa s’articularà a l’entorn de Mas

Passamaner, on s’ha dissenyat un espai per a les
activitats al voltant d’un
entarimat de nou metres
quadrats que permet la
disposició del públic en
360º. El club impulsarà
tres formats d’activitats:
Touch Talk, Mirades al futur i creativitat i estratè-

La junta directiva va donar a conèixer ahir el club de
negocis, que neix a l’entorn de Mas Passamaner ■ EL PUNT

gia. La junta directiva la
formen el propietari de
Mas Passamaner, Ángel
Garcia Puertas, Artemi
Teixidor, Antoni Pont, Urbano Rifaterra, Manel
Sanromà, robert Moragues, Rodrigo Fernàndez i
els presidents de les quatre cambres de comerç.
Els primers Touch Talk
aniran a càrrec dels candidats a la presidència de la
Generalitat i a finals de novembre s’espera la visita
de Javier Solana, exalt representant de la UE. ■

