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A la Marina Port Tarraco, el major centre de negocis de les comarques de Tarragona, es va celebrar la XXI 
Jornada Gresol amb el lema “Temps complexos, estratègies noves”. Amb 220 participants, la Jornada 
Gresol es va reafirmar com la principal reunió empresarial de la Catalunya Nova. 

Hi van participar destacats ponents per abordar qüestions importants i actuals pels empresaris com 
l’economia, l’emprenedoria social, la societat digital, la situació de l’energia, les empreses familiars que 
han esdevingut històries d’èxit, la situació geopolítica derivada del conflicte bèl·lic amb Ucraïna i el 
paper de la nostra Universitat sota la batuta del nou rector.

La conclusió és que tenim un teixit empresarial que, malgrat incerteses, és ben viu i amb projectes per 
continuar creant progrés en aquest territori.

Ens va acompanyar també José Luis Escrivá, Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, amb uns 
missatges positius de cara al futur.

INTRODUCCIÓ

Robert Moragues 
Director Gerent de la Fundació Gresol
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EMILI CORREIG
President de la Fundació Gresol

INAUGURACIÓ

Fa la salutació de benvinguda a tots els 
assistents, donant inici a la Jornada econòmica 
de la Fundació Gresol. Una activitat que 
de manera ininterrompuda fa 21 anys que 
se celebra. Està ben arrelada a les nostres 
comarques i podem dir ja que té solera.
La Jornada d’enguany té per eslògan “Temps 
complexos, estratègies noves”, que explica 
que “això és el que venim fent des de sempre 
els empresaris. La nostra activitat és una 
professió de risc i, a més, actuem en un escenari 
sempre canviant. Sense anar gaire lluny, fa tres 
anys ens preocupava les conseqüències del 
Brexit, en fa dos, que la COVID es va imposar 
i desplaçà el centre de preocupació a la salut, 
bé essencial. L’any passat es van començar a 
desmarxar els preus de l’energia i les primeres 
matèries dels productes industrials i, enguany, 
la situació ja és complicadíssima. Als problemes 
econòmics que teníem, s’hi ha afegit l’escalada 

bèl·lica entre Rússia i Ucraïna, fet que ens ha 
portat a una situació que no sabem com s’acabarà. 
El drama humanitari és tristament escandalós i les 
conseqüències econòmiques seran incalculables”.
Afegeix que “nosaltres, a més de prendre 
consciència social del gran problema humà que 
això representa, hem d’afrontar les conseqüències 
empresarials, establint estratègies noves”.
Esmenta que “la Jornada Gresol que estem 
iniciant, no ens solucionarà cap dels problemes 
que tenim plantejats com a empresaris, en 
l’aspecte industrial, comercial o de geo-estratègia 
mundial, però serà molt interessant escoltar els 
nostres ponents, per a contrastar punts de vista 
i prendre consciència de la magnitud i globalitat 
de l’economia. El programa i els ponents d’avui, 
prometen ser molt interessants”. I finalitza agraint 
la participació a tots els assistents.



Com a amfitrió del Port de Tarragona fa una salutació 
de benvinguda. Constata que aquest espai és la porta 
d’entrada dels visitants a les nostres comarques.
Des del Port expliquen als visitants que aquest 
territori està ben dotat d’infraestructures per terra, 
mar i aire. És una potència demogràfica, formativa i de 
talent. Té un teixit econòmic potent, una societat civil 
cohesionada i una universitat capdavantera.
Posa en valor la tasca que fa la Fundació Gresol per 
afavorir la nostra economia, les nostres empreses i la 
societat en general, una mostra més que tenim actius 
molt importants.

JOSEP M. CRUSET
President de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona

INAUGURACIÓ
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ANTONIO ZAFORTEZA
CEO d’Ocibar, Marina Port Tarraco

En primer lloc ens recorda que la Diputació de 
Tarragona és un ens supralocal que dona suport 
als Municipis i a les Comarques. La voluntat de la 
Diputació és ajudar a generar activitat econòmica i 
crear ocupació a les diferents comarques d’aquesta 
demarcació. 
Explica que “avui es parlarà de donar solucions als 
reptes que tenim plantejats a la nostra societat i a les 
nostres empreses”.
“L’emergència climàtica és una trista realitat. 
Ens preocupa de manera especial la sostenibilitat 
mediambiental. Nosaltres treballem amb projectes 
transversals i donem suport a iniciatives de cara a 
l’eficiència energètica, la gestió responsable dels 
boscos i prevenció d’incendis, amb la voluntat de 
reduir el 40% de les emissions als nostres municipis”.
Finalitza amb una salutació a les iniciatives de la 
Fundació Gresol i, en concret, a aquesta Jornada que 
porta vint-i-un anys de continuïtat.

Inicia la seva intervenció explicant que quan van 
arribar l’any 2020 per gestionar aquesta Marina, 
es van adonar que el Camp de  Tarragona té unes 
infraestructures espectaculars.
Explica que “fa pocs dies, a la Monaco Yacht Show, un 
dels salons nàutics més importants, ens deien que la 
Marina Port Tarraco és una de les millors del món, si no 
la millor, per a grans eslores”. “Els vaixells que tenim 
avui aquí són petites grans empreses i molts d’ells, 
només de manteniment, tenen una despesa anual de 
més de vuitanta cinc milions d’euros”.
Continua explicant que “just al darrera hi tenim els 
edificis de vidres foscos on ara ja hi tenim seixanta 
cinc empreses. El Business Pier és el centre de negocis 
més important de Tarragona. La nostra voluntat és 
integrar-nos cada vegada més amb la ciutat i amb 
aquestes comarques”.
Afegeix que estan satisfets d’haver establert una 
magnífica aliança amb la Fundació Gresol i desitja 
una profitosa Jornada.

MERITXELL ROIGÉ
Vicepresidenta segona de la Diputació de 
Tarragona
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JOSEP SOLER
CEO de l’Institut 
d’Estudis Financers
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CONFERÈNCIA 
INAUGURAL SOBRE 
ECONOMIA

En Josep Soler, economista de prestigi, a la seva xerrada 
“Economia catalana i global” ens parla de les previsions de 
creixement a la baixa respecte 2021, un 6% a escala global. 
L’any 2022 es preveu un 3’2% i un 2’7% el 2023. Es manté el 
conflicte amb Ucraïna, la qual cosa genera incertesa en els 
mercats. 

Pel que fa a Catalunya hi ha una desacceleració del consum 
degut a la inflació, manca d’inversió pels tipus alts i menys 
producció industrial pel cost de l’energia. Tot i això, es 
manté estable el sector de la construcció, el turisme, les 
exportacions i continuem creant ocupació.

Tenim possibles brots verds que van lligats a diferents 
hipòtesis, com per exemple, si es fes una política monetària 
encertada per baixar la inflació; en el supòsit que acabés 
la guerra a Ucraïna; si es reduís la crisi energètica; si els 
fons europeus revitalitzessin l’economia i fossin un fre a la 
recessió, etc.

Però també tenim qüestions tabú i paradoxes econòmiques 
com que la productivitat segueix estancada, que les Pimes 
no tenen finançament alternatiu, la despesa pública anti 
inflació, un canvi de model energètic, entre altres.

Tant el presentador, el periodista Martí Saballs, com el 
ponent Josep Soler conclouen dient que l’escenari no és 
tan negatiu com descriuen alguns i són moderadament 
optimistes, malgrat les incerteses.



XAVIER PONT
Emprenedor social
i cofundador de la 
Fundació Ship2B 
Ventures
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A la seva conferència titulada “Invertir per un món millor” 
ens explica que els emprenedors d’impacte volen impactar 
a la societat per generar rendibilitat econòmica, social i 
mediambiental.

Parla de crear valor compartit i es refereix a Michael Porter 
per reinventar el capitalisme i desencadenar una onada 
d’innovació i creixement.

Cita a Ban Ki-Moon, secretari de la ONU, 2019 “Som la 
primera generació que pot acabar amb la pobresa i la última 
en acabar amb el canvi climàtic”.

Ship2B Ventures va néixer com una gestora de referència 
d’inversió d’impacte a Espanya. El seu objectiu és impulsar 
i escalar empreses innovadores per fer front als actuals 
reptes socials i mediambientals. Les inversions d’impacte 
representaran al món més de trenta trilions de dòlars l’any 
2030. Ara mateix ja suma un trilió.

CONFERÈNCIA SOBRE 
EMPRENEDORIA SOCIAL



GENÍS ROCA
President de la
Fundació puntCAT
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Conferència: “Claus 
empresarials i socials 
pel desenvolupament 
de la Societat Digital”

Va iniciar la seva xerrada destacant que estem immersos 
en una transició d’una societat industrial a una societat 
digital. Ja fa més de trenta anys que hi som i encara 
estima que pot durar quaranta o cinquanta anys més.

Afirma que és la transformació més vertiginosa de la 
història de la humanitat. “Nosaltres som fills de la societat 
industrial i pares de la societat digital”. L’evolució de la 
societat industrial ha abastat més de 250 anys. Als anys 
80 vam començar a informatitzar les organitzacions. Hem 
viscut tres onades en la digitalització: back office, front 
office i gestió de dades. 

Diu que és molt difícil resoldre problemes estructurals 
amb solucions ràpides. 

Fa afirmacions tan certes com que “ara estem en la 
intel·ligència artificial, que al metavers li queden encara 
15 anys i que el futur és de les marques”.

Conclou dient que ”les dades són el petroli de la nova 
economia”.



JOSEP M. SALAS
Conseller de la Comissió 

Nacional dels Mercats i la 
Competència (CNMC)

BLOC SOBRE ENERGIA

JOSEP M. SALAS

Sota el títol “Què ens ve i què podem fer en el món de 
l’energia?” ens explica les funcions de la CNMC, entre 
elles la supervisió de les indústries regulades com el 
gas i l’electricitat. Darrerament el govern ha ampliat les 
funcions i competències de la CNMC pel que fa a l’energia.

Ens explica que a Europa hi ha un organisme similar que 
és la European Union Agency for the Cooperations of 
Energy Regulators (ACER).

Durant la seva intervenció fa un repàs cronològic d’algunes 

dates i qüestions importants, com per exemple, que 
a l’estiu del 2021 s’inicia l’escalada de preus de les 
matèries primeres, del gas i l’electricitat, i afegeix que 
la invasió a Ucraïna també ha influït en l’escalada del 
preu del gas. Ens parla del trilema energètic, que no és 
altre que: seguretat de subministrament, sostenibilitat 
i mercats competitius.

Fa una sèrie de reflexions per encarar el futur del disseny 
de mercat amb un mix de tecnologies sostenibles, 
seguretat jurídica i economia col·laborativa.
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MAR REGUANT
Professora Titular 

Northwestern University 
(Chicago) i membre del 

CADS

MAR REGUANT

Comença la seva intervenció dient que tenim el problema 
creixent del canvi climàtic i grans desafiaments en el 
sector energètic.

Continua explicant que tenim tecnologies madures com 
ara l’energia hidràulica, l’energia fotovoltaica i la solar 
i tecnologies en maduració com són bateries, hidrogen 
verd i la nova nuclear.

Afegeix que avui hem d’afavorir i impulsar una nova 
cultura de l’eficiència energètica i canvis en els models 

de mobilitat. A Catalunya anem molt endarrerits en 
energies renovables i caldrà que les portin de fora, per 
exemple, s’hauran de fer línies d’alta tensió que ens 
seran imprescindibles per produir hidrogen verd.

Per finalitzar ens parla de les oportunitats que es 
generen en aquest escenari de canvis profunds en el 
sector energètic; també a Tarragona, on es necessitarà 
hidrogen verd per reconvertir el sector químic, però 
alerta que no hi pot haver hidrogen verd sense energies 
renovables.



JOSÉ LUIS ESCRIVÁ
Ministre d’inclusió, 
Seguretat Social i 
Migracions
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CONFERÈNCIA A 
CÀRREC DE JOSÉ LUIS 
ESCRIVÁ 
Comença la seva intervenció dient que en els últims quinze 
anys s’ha produït una gran transformació a la nostra societat. 
La inclusió social és el nou paradigma que ha de neutralitzar 
les desigualtats socials.
Explica que hem viscut grans pertorbacions en aquests últims 
tres anys, amb la pandèmia i la guerra a Ucraïna. Estem en 
un entorn incert i hem d’harmonitzar creixement econòmic 
i cohesió social.
Parla de la reforma de les pensions amb la idea de durabilitat 
a final de 2021 per assegurar el poder adquisitiu dels 
pensionistes.
Algunes de les reflexions que llança a l’auditori són que 
tenim problemes derivats de la poca inversió en formació dels 
treballadors; Espanya té actualment més de 750.000 afiliats 
a la seguretat social respecte abans de la pandèmia; som el 
país del nostre entorn que menys ha sofert en ocupació i 
portem un creixement de l’ocupació del 2% des de l’inici del 
conflicte bèl·lic; hem de neutralitzar els augments de preus 
de l’energia i la inflació; les pensions equivalen a dotze punts 
del PIB, menys que en altres països de la UE.
També comenta que tenim resultats excel·lents passat un 
any de la reforma laboral i valora com un encert la política 
d’ERTES. Avui dia hi ha pocs ERTES actius, però les empreses 
els poden sol·licitar si les circumstàncies temporals els 
requereixen.

Finalitza dient que es produeixen colls d’ampolla en el mercat 
laboral, doncs hi ha perfils professionals que no els tenim i 
s’ha d’activar la palanca de la immigració per a cobrir dèficits 
puntuals.



Les Caves Torelló van néixer l’any 1395. Tenen 
documentades totes aquestes etapes i això té un valor 
incalculable. Ara estan a la generació 22 i ja pren el 
relleu la que en fa 23. La finca Can Martí està a Gelida 
i té més de 135 ha. 

La família va treure al mercat la primera ampolla de 
cava el 1951 i ara elaboren vins tranquils i escumosos 
de qualitat. El pare de na Ernestina va fer un canvi 
important, va convertir una empresa agrària en una 
d’industrial. Tenen vinyes pròpies, encara que els surt 
més barat comprar un quilo de raïm que produir-lo.
S’han especialitzat en viticultura ecològica, collita 
manual, vinificació a la propietat i llargues criances. 
Tota aquesta cura els ha portat a deixar la DO Cava 
i s’han incorporat junt amb un grup de cellers a la 
nova denominació Corpinnat, ja que comparteixen 
uns mateixos valors i molta cura en la qualitat i la 
sostenibilitat. Estan orgullosos que els seus dos fills i 
els seus nets rebin aquest preciós llegat.

ERNESTINA TORELLÓ
Presidenta de Caves Torelló

HISTÒRIES D’ÈXIT 
EMPRESARIAL
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Inicia la seva intervenció dient que les empreses 
familiars són les que tenen més importància i més pes 
específic tant a Catalunya com a Espanya. 
Ens explica que el seu grup ha celebrat recentment 
el 125è aniversari. Cita textualment “El 1896 el meu 
avi, agricultor de professió, va començar a comprar 
ametlles per trencar-les i vendre-les; el mateix va fer 
amb l’elaboració de l’oli. El meu pare i el meu tiet van 
fer els primers 1.000 milions de pessetes.”
Afegeix que va començar l’any 1957, igual que dos 
germans seus i un cosí. Ara mateix van per la 4a 
generació, amb 14 membres de la família. Fa anys van 
prendre la decisió d’externalitzar la gestió i la família 
en porta la governança.
Actualment facturen 700 milions d’euros. Hi treballen 
més de 1.000 col·laboradors i el grup està present en 
més de 100 països, amb onze centres de treball.
S’ha diversificat el negoci inicial, per posar un 
exemple, a l’Índia hi venen pasta i a EEUU vinagre, 
però tot i la internacionalització continuen professant 
una gran fidelitat a la terra. Destaca, per acabar, la 
gran importància de fer marca.

L’empresa Puig té 108 anys de vida. En Josep M. és 
l’únic membre viu de la segona generació. Actualment 
l’empresa la porten els membres de la tercera 
generació i sent gran admiració per la feina que fan.
Explica que el seu pare va fundar l’empresa l’any 1914 
i el primer èxit va ser la colònia Lavanda Puig. És la 
que més es va vendre a Espanya entre els anys 40 i 50. 
Després van obtenir les representacions de Max Factor 
i Williams.
A la segona generació eren quatre germans. Van 
crear Isdín dermo-farmàcia i Flamagas. Van comprar 
Paco Rabanne de París i Carolina Herrera de NY per 
internacionalitzar-se. Després van venir marques com 
Jean Paul Gaultier o Ninna Ricci. També van comprar 
Gal de Madrid i Myrurgia de Barcelona.
Avui dia tenen filials a 22 països, un gran departament 
de màrqueting i disseny, perfumistes propis i més de 
300 productes diferents. Fa poc han incorporat també 
Penhaligon’s, una firma anglesa de perfum que es va 
fundar el 1870. 

ANTON PONT
President d’honor del Grup Borges Inter-
national

JOSEP M. PUIG
Corporació Exea, Grup Puig



EUGENI 
BREGOLAT
Diplomàtic i exam-
baixador d’Espanya 
a Rússia
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Comença explicant-nos que l’any 2004 va presentar el 
llavors president de la URSS, Mijaíl Gorbatxov, en una 
Jornada Gresol.

Del 74 al 78 va treballar com a diplomàtic a Moscou a 
l’era Breznev. Va estar al costat del primer ambaixador 
a Moscou, Juan A. Samaranch, de qui en fa grans elogis. 
Del 92 al 97 va ser ambaixador a Rússia. Hi arriba quan 
accedeix a president Boris Yeltsin.

Es refereix a Gorbatxov com una molt bona persona, però 
nul com a estadista. Volia fer un socialisme de rostre 
humà. De les 15 repúbliques que formaven la URSS, 14 es 
van independitzar.

Va propiciar la reunificació d’Alemanya, sense demanar 
a EEUU cap compromís per escrit. Explica també que li 
van prometre que no s’ampliaria l’OTAN, cosa que no va 
succeir i és, probablement, una de les principals causes 
del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

La història de Rússia es pot resumir en autocràcia i 
imperialisme. L’any 92 a Rússia hi va haver una inflació 
del 2.500%. Pels russos democràcia era igual a misèria. 
Rússia va demanar formar part de l’OTAN tant per part de 
Gorvatxov, com de Yeltsin, com de Putin als inicis del seu 
mandat. No escoltar-los o no arribar a un acord d’adhesió 
ha estat un gran error.

Avui dia hi ha 12 milions de russos que viuen a Ucraïna 
i una xifra similar d’ucraïnesos que viuen a Rússia. El 
conflicte és molt complex i molt difícil de predir com i 
quan s’acabarà. 

Per últim, també afirma que els EEUU estan molt nerviosos 
amb els xinesos i que Europa, a la pràctica, s’ha convertit 
en un protectorat americà.

CONFERÈNCIA: “GORBATXOV, 
LA GRAN ESPERANÇA 
FRUSTRADA”



JOSEP PALLARÈS
Rector de la URV
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CLOENDA

El Rector de la Universitat Rovira i Virgili comença la seva 
xerrada explicant que per motius d’agenda importants no 
li ha estat possible seguir la Jornada d’avui però promet 
que l’any vinent no hi faltarà.

La URV vol ser un agent amb veu pròpia al territori i 
un agent transformador per tal de crear futur; parla de 
transversalitat, de teixir aliances i compartir.

Cal una veritable transferència de coneixement a la 
societat i al món de les empreses. El Rector conclou 
afirmant que “podem i hem de convertir el coneixement 
en un motor de progrés”.

El president de la Fundació Gresol acomiada l’acte fins 
l’any vinent. La XXII edició de la Jornada Gresol que 
tindrà lloc el dia 26 d’octubre 2023.
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Amb el patrocini de:


