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Taller de prevenció
de morosos

Acaba l’estiu i creix
El Corte Inglés
l’atur a la demarcació crea expectació

Signes de
recuperació al sector

]El Centre de Formació de la

]Els aturats inscrits a les ofici-

]La indústria química de

Cambra de Tarragona ha convocat el 21 d’octubre un taller “sobre prevenció de la morositat”,
una sessió de treball gratuïta
amb advocats especialitzats per
ajudar els empresaris a prevenir
impagaments. Entre altres matèries, es parlarà de garanties de
cobrament i de reclamacions.

nes del Servei d'Ocupació a
Tarragona al setembre van sumar 60.630 persones, cosa que
suposa un augment en relació al
mes anterior de 1.254 persones
(2,11%) i de 3.936 més (6,94%)
que el setembre del 2009. Bona
part dels nous aturats són ex
empleats del sector turístic.

COMERÇ

INDÚSTRIA QUÍMICA

]Avui és la data assenyalada

per l’obertura del nou El Corte
Inglés de Tarragona. L’inici de
l’activitat, que coincideix amb el
llarg pont del Pilar, ha despertat
una gran expectació a la ciutat i
s’espera una gran afluència durant els primers mesos. La cadeVICENÇ LLURBA / ARXIU
na transformarà l’oferta comercial a la ciutat.
El nou El Corte Inglés

Tarragona va augmentar la producció un 30% durant el primer
semestre del 2010, i els preus
van créixer un 6%, segons la
patronal. En els últims dos anys,
249 treballadors d’empreses
químiques i 636 de serveis han
perdut el seu lloc de treball al
polígon de Tarragona.

Club d’empresaris
estimulin la creativitat, l’estratègia i la innovació. Volem ser un
punt de trobada per parlar de futur”, afirma Ángel García Puertas.
Tal com fan determinats cercles d’empresaris, el Club programarà actes socials i debats de format innovador, que crein un
marc favorable per a aliances empresarials. “Portarem gent emprenedora, gent que pugui donar
exemple. Aquí hi ha un gran potencial de negoci, i no va mai malament una empenta”, afirma

L’exclusiu Mas
Passamaner vol
convertir-se en
un punt de
referència per
als negocis al
Camp de
Tarragona

Es tracta d'un espai
favorable per a la
negociació, la relació
i l’exposició de noves
idees empresarials

ORIOL MARGALEF
La Selva del Camp

L

a crisi no existeix als
dominis
d’Ángel
García Puertas. El
seu exclusiu hotel, el
Mas Passamaner (la
Selva del Camp), ha augmentat
els preus aquest any. I així i tot,
aquest establiment de cinc estrelles ha registrat un 20% més de
clients i ha crescut un 40% en facturació. La fórmula de l’èxit es
diu innovació. Innovació en imatge, en servei i en oferta gastronòmica… Una aposta que trasllada
ara al món dels negocis, amb la
creació d’un club d’empresaris.
El Business Talk Club, que té suport de les cambres de comerç de
Tarragona, Reus, Valls i Tortosa,
vol convertir el Mas Passamaner
en un punt de trobada per fer negocis al Camp de Tarragona.
Un espai exclusiu i favorable
per a la negociació, les relacions
socials, l’exposició de noves idees empresarials i el networking.
D’això va el Mas Passamaner Business Talk Club (mpBTC). I l’establiment de luxe, amb salons
pensats per a tot tipus d’events,
posa gustosament la base d’operacions. Actualment, un 30% dels
clients de l’hotel, que va obrir
l’any 2003, s’allotgen en viatge
de negocis. L’objectiu de García
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Ángel García Puertas, propietari de l'hotel Mas Passamaner i l'empresari Ferran Fisas

Puertas és potenciar els atractius
per aquest tipus de clientela, que
ajuda a fer sostenible econòmicament i mantenir obert l’hotel entre setmana.
La idea del Club però, no es
queda en una carta de serveis
adaptats. El valor afegit del
mpBTC, i el que ha obtingut el suport de les cambres de comerç i
d’altres empresaris a títol personal, com Antoni Pont (Grup Borges) o Artemi Teixidó (Industrias
Teixidó), és la vocació dinamitzadora de la proposta. “Ens hem inspirat en models de tradició anglosaxona. Programarem actes que

Innovació a la carta
]Un dels atractius del Mas

Passamaner és la qualitat
gastronòmica del restaurant
La Gigantea, dirigit pel llorejat xef Joaquín Koerper.
D’un establiment de luxe a
l’ús, el restaurant ha vist
transformat fa poc el seu
concepte. L’establiment té
ara només una sola taula
per a vuit comensals, als
que se serveix un menú de-

gustació (90 euros). “Molts
no es coneixen i acaben
fent-se amics”, explica Ángel García Puertas. L’experiència no només té acceptació i cal reserva, sinó que ha
permès al restaurant “tornar a guanyar diners” amb
menys personal de servei.
Ha obert un segon restaurant, el Casual, orientat a
dinars de feina.

Ferran Fisas, expert en lideratge
i comunicació, i un dels empresaris que apadrinen la iniciativa.
Entre les activitats programades properament hi ha un cicle
de xerrades que protagonitzaran
els pròxims presidenciables a la
Generalitat. Des d’una tarima envoltada pel públic, cada candidat
tindrà 10 minuts per exposar la
seva proposta. Després se sotmetrà a preguntes dels empresaris.
Estrenarà aquest format Joan Laporta (Solidaritat Catalana), el
pròxim 18 d’octubre. Fins ara
també han acceptat la invitació
Artur Mas (CiU) i Joan
Puigcercós (ERC).
Un altre tipus d’activitat programada són les Visions, debats
on participen experts reconeguts
que exposen el seu punt de vista
sobre l’evolució futura de determinat sector econòmic. “Creiem
que moltes d’aquestes activitats
poden tenir una bona acceptació
entre els joves emprenedors,
amb una manera nova d’enfocar
les coses”, explica Fisas.c

