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Suma i multiplica

Que l’Èxit10 reculli diverses –deu-
notícies cada vegada permet mirar
en totes direccions. Segur que
se’ns escapen moltes coses, però
intentem estar atents a tot. Perquè
tot suma, i quan tot suma en la
bona direcció, fa més que sumar.

I és que ens fan falta les grans
infraestructures. Les físiques, com
aquesta ampliació del moll de la
química, però també les del
coneixement, com l’Institut Català
d’Investigació Química. I les dues
amb vocació d’excel·lència i de no
aturar-se. Però aquesta mateixa
vocació l’hem de tenir en noves
empreses amb imaginació, tant si
desenvolupen noves tecnologies
com si apliquen l’enginy a fer millor
–més sostenible, més organitzat,
més adaptat als nous temps- les
coses de tota la vida. O amb els
productes de la terra, també amb
projecció internacional, que es
correspon amb l’interès per
productes de qualitat d’altres
terres.

Tot suma, totes les iniciatives
fetes amb empenta, amb
imaginació, amb ambició. Amb els
peus arrelats a la terra però amb la
mirada a tot el món. Aquesta és
bona suma, la suma que
multiplica.

Quim Nin, delegat del Govern

 

4 Èxit Emprenedors

Tres en un
 

La pashmina és un tipus de teixit de

llana propi de Caixmir, extremadament

1 Èxit Destacat

Preparats per al futur

El port de Tarragona enllesteix l’ampliació del Moll de la Química

El Port de Tarragona ha inaugurat l’ampliació del Moll de la Química, després de tres anys de
treballs, i una inversió de 76 milions d’€. Això ha suposat doblar la superfície existent, i arribar a
les 36 ha. Amb aquesta infraestructura, el Port es consolida com la principal plataforma
logística per al sector químic del sud d’Europa. I que es preparin, perquè anem a més! . MÉS

INFORMACIÓ

 

2 Èxit Empresa

D'aquí cap allà
I a cop de pedal (o amb bici elèctrica, que no
cal exagerar). Això fan els de Cuïc, una
empresa reusenca de missatgeria, que
funciona amb bicis i motos elèctriques per a
repartir paqueteria, valisa, documentació i tot
el que convingui. MÉS INFORMACIÓ

5 Èxit Innovació

Més val prevenir

3 Èxit Reconeixement

Falset-Marçà (encara
més) internacional

No només perquè fan bon vi (sobretot per això,

és clar). La Cooperativa Falset-Marçà ha estat
seleccionada per a formar part de Cooproute, la
ruta europea de cooperatives. Cooproute és un

projecte transnacional per a promoure la
riquesa del patrimoni cultural i industrial.    MÉS
INFORMACIÓ

6 Èxit Empresa

I prevenir a l'engròs

Edicions anteriors Èxit 10

https://vimeo.com/99264067
http://www.porttarragona.cat/ca/
http://www.cuic.cat/
http://www.la-cooperativa.cat/
javascript:__doPostBack('rmMenu','rmMenu$m0')


 

suau. Això és molt lluny, però Kashmir

Shawl Atelier us ho porten –xals,
mocadors, coixins- a casa, i amb
garantia d’autenticitat i de fabricació

responsable.    MÉS INFORMACIÓ 
       

 

 

 

 

 

 

Oficina de Gestió Empresarial

Ens seguiu
 

 www.facebook.com/delegaciotarragona

 https://twitter.com/camptarragona
 

 

Que curar. Això diuen els avis (i tenen raó) i això

fan des de Green Smart Net, una empresa
sorgida de la URV que analitza els canvis al
clima per a preveure les possibles plagues i

altres mals als conreus.    MÉS INFORMACIÓ

7  Èxit Empresa

Creixement ràpid

Això pretén l’accelerador d’empreses Start-
Up Catalonia –el sisè de la sèrie- que s’ha
instal·lat a Reus, a Redessa. Aquest centre
dóna suport a les empreses en els primers
anys de vida, i ajuda a la captació d’inversió
per al seu creixement.   MÉS INFORMACIÓ

9 Èxit Empresa

Per arribar a tot arreu

Podem comprar des d’una pantalla, però el
que comprem ens ha d’arribar a casa. Per
això ID Logístics obre una plataforma a Vila-
rodona destinada al comerç electrònic.
20.000 m2 al servei d’empreses de negoci on
line. I la compra us arriba a casa. MÉS
INFORMACIÓ

 

Això fa REPSOL que des del 2011 porta invertits
prop de 120 milions d’€ a les instal·lacions de

Tarragona per a prevenir fuites a la plataforma
Casablanca, al pantalà o a les instal·lacions del
rack.  MÉS INFORMACIÓ

8 Èxit Innovació

L'ICIQ, excel·lent!

No ho diem nosaltres, només. Ho diu el

Ministeri d’Economia, que li ha atorgat
l’acreditació Severo Ochoa com a centre
d’excel·lència. I per prova, acaba d’inaugurar el
laboratori CELLEX-ICIQ d’experimentació d’alt
rendiment, una instal·lació única a Europa. MÉS
INFORMACIÓ 

10Èxit Empresa

Neteja i aprofitament

Això fan a Bioforestal Buscail SL, una empresa
que es dedica a tota mena de treballs forestals i

a aprofitament de la biomassa i promoció
d’energies renovables. Ja ho sabeu, el foc
d’estiu al bosc... s’apaga l’hivern anterior.   MÉS
INFORMACIÓ 
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