
Asunto: Butlle� Èxit10 - Número 5
De: "Èxit10 - Del. Tarragona Gencat" <delegat.tarragona.presidencia@gencat.cat>
Fecha: Mon, 18 Jun 2012 05:15:32 -0400 (EDT)
Para: info@aplicat.cat

 

 Número 5 - juny 2012

 

El "saber com"

Un dels actius importants, en qualsevol

sector, és el que amb la globalització
anomenem el know how. En traducció

literal, el saber com. El fet de tenir
l’habilitat, la competència, els

coneixements, la saviesa, les bones
mans... segons l’escala de treball i el

contingut ho anomenarem d’una manera
o altra, però tot respon al mateix. Aquest

coneixement té una de les fonts

principals, per no dir la primera, en la
Universitat, com a centre creador i

transmissor de coneixements. I aquí, això
vol dir la URV, que al cap de vint anys és

una esplèndida realitat i una peça
essencial del Camp de Tarragona.

Ara, el Campus d’Excel·lència

Internacional Catalunya Sud, impulsat per
la URV, organitza el Southern Catalonia

Nobel Campus, que portarà sis premis
Nobel de química a impartir

coneixements i a debatre amb científics
d’alt nivell. Que això sigui possible es

deu, en primer lloc, a la credibilitat de la
URV i de tot els centres de recerca que

ha sabut impulsar. Però també, i això és
important, a la voluntat de captar

coneixement de tot arreu i posar-lo al
nostre abast.

Fa poc la mateixa URV avaluava el seu

impacte al territori, en termes econòmics.
El retorn de 4,7€ per cada euro invertit, o

el fet que suposi el 3,3% del PIB de la
província de Tarragona són xifres

importants que cal tenir en compte. Però
aquestes xifres no abasten tot el que

aporta la URV en termes de coneixement,
d’autoestima, i de cohesió. La URV ens

aporta bona part del saber com col·lectiu.
Aprofitar-lo i fer-ne un bon ús, és cosa

nostra..

Quim Nin, delegat del Govern

 

4 Èxit consolidat

Tot ben sec!

 

1 Èxit destacat

Tarragona, de Nobel
De dalt i baix i d’esquerra a dreta: Barry Sharpless (Nobel any 2001) Sidney Altman (Nobel any
1989) Ryoji Noyori (Nobel any 2001) Aaron Ciechanover (Nobel any 2004) Richard S. Schrock
(Nobel any 2005) i Ada E. Ynath (Nobel any 2009) 

La primera setmana de juliol té lloc el Southern Catalonia Nobel Campus, organitzat pel Campus
d’Excel·lència  Internacional  Catalunya  Sud.  Sis  premis  Nobel  de  química  es  trobaran  amb  un
centenar  d’investigadors  joves,  per  a  l’intercanvi  d’experiències  i  coneixements.  En  el  marc  de  la

trobada, on també participen més científics, i empreses del sector químic, tindran lloc diverses taules

rodones  sobre  energia  i  sostenibilitat,  sobre  salut,  i  sobre  les  noves  tendències  en  la  innovació

empresarial.  MES INFORMACIÓ

 
2 Èxit Empresa

Un altre estil de salut
La homeopatia és un altre estil de medicina, més

preventiu, que té una gran tradició a Europa i que

comença a tenir-la a casa nostra. Entre d’altres,

de la mà de DHU Ibérica, una empresa familiar
de  Tarragona,  amb  50  treballadors,  i  que  ha

aconseguit  el  primer  registre  d’un  medicament

homeopàtic  a  l’estat  espanyol.  DHU  Ibérica
controla  tot  el  procés,  des  de  les  llavors  i  la

plantació  fins  a  l’envasat,  per  a  garantir  un

producte de qualitat. MES INFORMACIÓ

5 Èxit reconeixement

La veterania és un grau

 

3 Èxit Empresa

A tota màquina
Grufasa  és  una  empresa  familiar,  dedicada  al
lloguer  de  maquinària  d’obra  pública,  i

especialista en grans treballs en àmbits marítims i

portuaris. Ports, pantalans, dics, molls, emissaris

submarins,  de  la  mà  de  Grufasa  s’han  fet  a
Tarragona,  Barcelona,  València,  Cartagena

Lisboa o Gibraltar, el  que fa d’aquesta empresa

una de les primeres al rànking del sector a l’estat

espanyol. MES INFORMACIÓ

6 Èxit empresa

Respirant a fons
Quan vegem una persona fent servir un inhalador

antiasmàtic,  és  molt  probable  que  utilitzi  un

aparell  fet  a  l’Arboç,  on  hi  ha  Presspart
Manufacturing,  l’empresa  líder  mundial  dels
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Arandipur  comercialitza  plats  de  dutxa
tous,  més  segurs  per  a  gent  gran  i

criatures, i coixins que no es mullen i no

es  deterioren.  Es  tracta  de  productes

innovadors  des  d’una  empresa  que

també és nova. MES INFORMACIÓ

 

 

 

 

L’Hostal Sport, de Falset acull visitants des del
1923.  Quatre  generacions  oferint  hospitalitat  i 

bon  tracte  els  han  fet  mereixedors  d’un  dels

guardons  a  l’excel·lència  enoturística  que  va

atorgar la CEPTA en la passada Nit Empresarial

2012, per un bon maridatge entre els excel·lents

vins  del  Priorat  i  Montsant,  la  cuina,  i  l’atenció

personal.  Aquests  90  anys  d’experiència  ho

avalen, i són garantia per a molts anys més.  MES

INFORMACIÓ

7  Èxit empresa

Amb les piles posades  
 
Ticnova  va inaugurar, el dimecres 6 de juny, la
primera fàbrica de bateries de liti-ió per a vehicles

elèctrics  a  l’estat  espanyol.  Ticnova  també  ha
participat en el desenvolupament d’un armari de

recàrrega, que facilita la rotació de bateries, i, a la

vegada,  fabricarà  un  carregador  de  sobretaula.

Amb això, reorienta l’activitat i  s’encamina a ser

una empresa puntera en accessoris per al vehicle

elèctric. MES INFORMACIÓ

9 Èxit Innovació

Del laboratori a la
fàbrica..
...i de la fàbrica al món. Fa cinc anys es va fundar

Aplicat,  una  empresa  de  base  tecnològica,  a
partir  del  treball  fet  al  grup  de  Catàlisi

Heterogènia de la URV. Ara ja amplia capital i té

al seu haver realitats com la planta de tractament

catalític de l’aigua per tal d'eliminar nitrats i fer-la

apta  per  al  consum  humà,  al  Morell.  Una

tecnologia  que  espera  exportar  ben  aviat  al

Canadà i a Hong Kong. MES INFORMACIÓ

polsadors  de  plàstic  d’aquests  aparells.  Uns

polsadors que han superat amb èxit les proves de

qualitat dels EUA, del Japó, o de la Unió Europea.

Ara, Presspart  treballa en nous productes, com
els injectors diabètics, amb la mateixa voluntat de

qualitat.  MES INFORMACIÓ

8 Èxit empresa

Vacances de somni
El càmping ressort Playa Montroig, de Mont-roig

del  Camp,  celebra  les  seves  noces  d’or.

Cinquanta anys oferint  parcel·les per  acampar i

bungalows,  i  tota  mena  de  serveis  annexos:

piscines, jardins,  jocs  infantils,  camps esportius,

teatre  a l’aire  lliure,  botigues,  i  més coses,  que

l'acrediten  com  un dels  vint  millors  càmpings

d’Europa, i membre de The Leading Campings of

Europa,  que  aplega  els  millors  establiments

europeus.   MES INFORMACIÓ

10 Èxit reconeixement

Anem segurs
 

Dow Chemical Ibérica és guardona, per segon
any  consecutiu,  amb  el  premi  especial  de

seguretat per part de la Federación Empresarial

de la Industria Química Española. Això vol dir que

durant l’any passat no ha patit cap accident amb

baixa  en  tota  la  companyia.  Un  resultat  que,

segons el president de Dow, Anton Valero, només

és  possible  per  la  implicació  de  tots  els

treballadors i de les empreses contractistes. MES

INFORMACIÓ
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Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona - Carrer Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona
T: 977 23 65 59 F: 977 23 65 38 http://www.gencat.cat/ exit10.presidencia@gencat.cat

 

Email marketing per donar-se de baixa reexpedir actualitzar perfil

Aquesta xarxa solament pot ser usada per a enviar e-mails amb permís.

Si vostè no ha sol·licitat rebre aquest missatge, si us plau li preguem ho comuniqui.

Aquest e-mail ha estat enviat a info@aplicat.cat per delegat.tarragona.presidencia@gencat.cat | Imprimir / Versió PDF | Llegeixi la nostra Política de privadesa.
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