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PREMIS CAMBRA 130è ANIVERSARI 

PREMIS D’HONOR CAMBRA 130è ANIVERSARI 

 
URV 
 
En l’any del vint-i-cinquè aniversari de la seva fundació, la Cambra ha volgut reconèixer 
a la Universitat atenent el seu desenvolupament com espai d’investigació, anàlisi i 
reflexió que ha convertit les nostres comarques en un espai de coneixement de primer 
ordre. Però el guardó també vol servir per posar en valor el paper cohesionador del 
territori que ha jugat, amb la seva activitat, en benefici de la ciutadania.  
 
ÁLVARO PALACIOS 

 
El propietari de les bodegues Álvaro Palacios de Gratallops és un dels empresaris més 
emblemàtics del sector vinícola del territori en general, i de la DOQ Priorat en particular, 
amb vins que són tota una referència a nivell mundial. Però el premi també vol servir per 
reconèixer l’expansió del Priorat gràcies, entre d’altres coses, a l’impacte dels productors 
vinícoles. En aquest àmbit s’ha de destacar el paper determinant que van jugar en el seu 
moment els coneguts com els Cinc Magnífics, sobrenom amb què es coneixen 
popularment els elaboradors René Barbier, Daphne Glorian-Solomon, Josep Lluís Pérez 
Carles Pastrana i el mateix Álvaro Palacios. 

 
JORDI MIARNAU – COMSA 

 
COMSA Corporación és una empresa nascuda a Reus ara fa 125 anys que actualment 
té una àmplia presència internacional a més de 20 països. Durant el 2015, va sumar una 
facturació de 1.265 milions d’euros i compta amb una plantilla total superior a les 8.000 
persones arreu del món. Reconeguda com a líder en la especialització ferroviària, 
COMSA Corporación és una de les primeres constructores catalanes que també 
desenvolupa la seva activitat en els àmbits de l’obra civil, amb la construcció de 
carreteres, obres aeronàutiques i hidràuliques, així com en l’enginyeria, el transport de 
mercaderies i el medi ambient.  
 

PREMIS CAMBRA 130è ANIVERSARI 
 

PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA 
 

PREMI CAMBRA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA a Terraltop 
 
Empresa de topografia d’Horta de Sant Joan que ofereix la realització d'aixecaments 
topogràfics executats amb l’assistència de drons. Amb la utilització de les eines més 
innovadores del mercat en el camp de la topografia i la fotogrametria,  pot donar un 
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servei ràpid i de qualitat als seus clients. Executant models tridimensionals per a realitzar 
amidaments de producció en obra i explotacions mineres, cadastre o prospeccions 
arqueològiques. La nova tecnologia dron permet adquirir un avantatge competitiu davant 
de la topografia tradicional, aportant una gran qualitat, rapidesa i economia en la 
realització dels aixecaments. 
 
PREMI CAMBRA CESDA a Ryanair  
La popular companyia aèria irlandesa fou fundada per la família Ryan l'any 1985 amb 
només 25 treballadors establint la primera ruta de transport entre Waterfort i Londres. 
Trenta anys després la companyia s'ha convertit en l'aerolínia més rendible del món, 
gràcies a la seva reducció de costos i als seus competitius preus. Opera amb una flota 
d'avions Boeing. La seva aposta per Reus no es limita únicament a les línies regulars 
que té a l’aeroport i que permet connectar la ciutat amb nombroses capitals europees. 
La companyia s’ha convertit, també, en una de les principals destinacions laborals dels 
pilots sorgits del CESDA -el Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació- amb seu a la capital 
del Baix Camp. 
 
PREMI CAMBRA H10 a Olis Mallafré 

 
Molí d´oli fundat a Riudoms l’any 1934 per on han passat tres generacions de la mateixa 
família comandades, de manera consecutiva, per Joan Mallafré, Humbert Mallafré i 
Josep Maria Mallafré que actualment n’és el responsable. És una almàssera única en el 
seu gènere on encara es conserva quasi tota la maquinària inicial des de la seva 
fundació. Està formada per un joc de curres, dues premses de cofins de cal Porta i Pujol 
de Reus, tres premses hidràuliques modernes i tres sistemes d´extracció d´oli, un d´ells 
únic de tot l´Estat.   Actualment l’empresa està especialitzada en l’elaboració d’oli 
ecològic, olis aromatitzats i olis ecològics de fruita seca. Actualment  exporta  al voltant 
d´una quinzena de països d´arreu del món. 
 
PREMI CAMBRA VIRGINIAS a Activa Mútua 

 
Empresa arrelada al territori que ha tingut en els últims temps una ferma projecció fora 
de les nostres comarques. Actualment els 845 empleats d’Activa Mútua donen servei a 
més de 62.000 empreses i 530.000 treballadors assegurats per tot l’estat, amb un xarxa 
de 76 delegacions i una clínica pròpia.  L’estratègia d’Activa Mútua és apostar cada dia 
més per la innovació i el redisseny dels processos, fent especial incidència a una gestió 
global de l’absentisme i amb una aposta decidida per la transformació digital i el de 
l’empresa saludable com a eix vertebrador de la salut laboral proactiva i integradora de 
les nostres empreses. 

 
PREMI CAMBRA ELRING KLINGER a l’ Institut Domènech i Montaner 
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L'institut Lluís Domènech i  Montaner de Reus és una escola pública catalana 
compromesa amb la promoció de l’excel·lència educativa i el desenvolupament 
emocional de l’alumne/-a comptant amb la implicació de la seva família en el seu 
creixement i educació. Fomenten l’equitat, el treball cooperatiu, la integració en el teixit 
social, la col·laboració amb l’entorn empresarial i grups d’interès, la mobilitat formativa, 
la recerca i la  innovació en un procés de millora contínua. L’institut vol ser reconegut en 
la pràctica de la millora contínua i la qualitat educativa en els estudis obligatoris i post 
obligatoris així com en la pràctica de les sortides i intercanvis, la mobilitat formativa i la 
cooperació internacional.  
 
PREMI CAMBRA TICNOVA al Taller Baix Camp 

 
El Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, que 
des del 1979 actua per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les 
seves famílies oferint els suports necessaris per a millorar la seva qualitat de vida. 
Creant els recursos necessaris per atendre totes les necessitats de les persones, 
adaptant-los a la realitat de cadascuna. El Centre Especial de Treball dóna feina a 310 
persones, 250 de les quals amb alguna  discapacitat, el Centre Ocupacional atén 181 
persones i el Servei Residencial compta amb 61 places. Atenen a  més de 320 persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

 
 

PREMI CAMBRA INSTITUT PERE MATA a Laboratoris d’Anàlisis Clíniques Anàlisis 
Lab 
 
Empresa constituïda el 1994 a Reus, dirigida pel senyor Antoni Trill i Marsal, fins aleshores 
director del laboratori Vidal. Es funda amb la finalitat de donar servei a les institucions i 
empreses de les comarques de Tarragona, relacionades amb l’àmbit de la salut. Ofereix a 
metges i pacients qualitat en els resultats, adaptats a les noves tecnologies, pàgina web, 
etc. Resposta ràpida en realització comparable a altres laboratoris, amb preus adaptats a la 
situació actual i afavorint la relació directa entre el laboratori i el metge. També realitza 
anàlisi d’aigües de consum, microbiologia industrial i anàlisis veterinaris de petita animals. 
 
PREMI CAMBRA CC LA FIRA a l’Institut Baix Camp 

 
Creat el 1929, l’institut és actualment un centre punter i de referència a Reus i comarca 
dels estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de les famílies sanitària, informàtica, 
administrativa i comercial, àmpliament guardonat arreu del territori per la seva 
participació en nombrosos projectes d’innovació educativa i foment de l’emprenedoria. 
Els seus indicadors d’inserció laboral tenen una tendència positiva gràcies a la notable 
implicació del centre en l’impuls de la formació professional DUAL al territori, els 
projectes de transferència de coneixement amb empreses i entitats de l’entorn i l’aposta 
per la mobilitat i internacionalització de l’aprenentatge. 
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PREMI CAMBRA VERMUTS MIRÓ a Forn Sistaré 
 
Forn Sistaré és molt més que un forn de pa. Fa anys els seus responsables van heretar 
la passió per un ofici, l’estima per un barri i una ciutat, el respecte per un llegat i una 
tradició, i l’orgull del treball en família. Entre tots han fet de Sistaré una empresa 
centenària des del 1910. Sabent que mai se’n sap prou de res, segueixen aprenent al 
costat dels millors professionals  buscant l’excel·lència i relacionant-se amb el seu 
entorn més proper, donant i aportant a la societat de Reus el que millor saben fer: 
productes saludables, bons al paladar i a la salut de les persones, acompanyat d’una 
bona dosi de passió. Els de cal Sistaré són forners, són aPAssionats, són de Reus. 

 
PREMIS CAMBRA A EMPRESES 

 
REIAL AEROCLUB  
 
Aquesta històrica entitat de la capital del Baix Camp, fundada 1935, ha tingut sempre un 
paper determinant en la difusió i promoció de l’aeroport de Reus, difonent els valors de 
l’aviació. L’any 2010 va impulsar la recuperació de l’hangar històric de l’aeroport i durant 
els últims anys ha potenciat la seva línia de servei integral destinada a l’atenció als socis 
i usuaris, i als aparells de vol, que utilitzen les seves instal·lacions.  
 
AUTOMÀTICS PRIORAT 
 
Neix com empresa de serveis recreatius el 1983 a Falset, abastant l’àmbit de la comarca 
del Priorat i també de la Ribera i la Terra Alta. Per lògica comercial la seva activitat 
arriba a la Costa Daurada, on es concentra el públic turístic de la província. A partir 
d’aquí, i degut a les sinergies amb les empreses hoteleres, amplia la seva presència en 
diferents mercats a través d’empreses que constitueixen el que avui en dia és el grup 
empresarial Automatics Priorat. 
 
CÀMPING PLATJA CAMBRILS-DON CAMILO  
 
Fundat el 1970 com un dels petits càmpings de Cambrils, amb els anys ha anat creixent 
i ampliant les seves instal·lacions i prestacions. Va ser pioner en oferir diferents serveis 
a demanda dels clients, en renovació constant i adaptant-se a les exigències del mercat. 
Actualment ofereix més de 300 bungalows, a més dels serveis propis d’acolliment de tot 
tipus d’acampada, amb una capacitat per allotjar 3.000 persones. 
 
CELLER SANT RAFEL 

 
Petita empresa de Pradell, a la comarca del Priorat, fundada i gestionada per 
emprenedors nascuts i criats a la mateixa comarca. De joves van marxar a Barcelona i 
van desenvolupar les seves carreres professionals lluny del seu lloc d’origen. Però 
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sempre els va quedar la recança de poder tornar a la seva comarca. L’oportunitat va 
sorgir al comprar la finca “Sant Rafel” a la DO Montsant, un espai preciós on antigament 
ja s’elaboraven bons vins. Després d’anys d’esforços i dedicació, i gràcies també al 
microclima de la zona i a l’especial configuració del terreny de la finca, han aconseguit 
elaborar uns vins representatius de la DO Montsant. Actualment el seu producte està 
introduït a 15 països d’Europa i Nord-Amèrica. 
 
CELLER PIÑOL 
 
Celler familiar dedicat a l’elaboració de grans vins de les seves pròpies vinyes a Batea 
sota el paraigua de la DO Terra Alta. Practiquen el cultiu ecològic per respectar al màxim 
el medi ambient. Els seus vins han estat guardonats en multitud de cates internacionals i 
són presents a les millor guies víniques com Wine Advocate de Robert Parker, Tanzer, 
Peñín i Jancis Robinson. A nivell comercial són presents a 25 països des dels EEUU, 
Suïssa i Japó fins a Malàsia, Austràlia o Mèxic entre d’altres. Treballen al màxim amb les 
varietats més arrelades al territori com són la garnatxa, el samsó o el morenillo. També 
disposen d’una casa rural per promoure l’enoturisme.  
 
CLOS GALENA  
 
El celler és el somni fet realitat del seu fundador, Miguel Pérez. La culminació de la tasca 
constant de la família Pérez Dalmau que han fet d’aquesta empresa al Molar un espai 
únic per elaborar vins d’alta qualitat, únics i especials que despertin tots els sentits, 
apostant per la responsabilitat social i mediambiental amb l’objectiu de protegir la terra, 
la cultura i el paisatge del Priorat. Produeix 100.000 ampolles anuals de les marques 
Clos Galena, Galena, Formiga de Vellut, Crossos y Formiga de Seda. Exporten el 78% 
de la producció a 26 països. L’empresa també té una especial sensibilitat per potenciar 
l’art en la seva producció promovent l’obra de diversos autors en l’etiquetatge i en les 
capses dels seus vins. 

 
CLOS MONTBLANC  
 
L’empresa segueix els mètodes de vinificació clàssics dels monjos cistercencs i és a de 
la denominació d’origen DO Conca de Barberà. Tota una nissaga familiar que des de fa 
més de 300 anys cultiva i cuida la vinya per oferir al client una selecció acurada de 
varietats autòctones i internacionals. El 1988 Luis Carbonell Figueras va decidir 
professionalitzar i afegir a la tradició familiar la construcció d’un celler modern, amb gran 
capacitat productora. El seu enòleg, Josep Vadrí, amb més de 25 anys a Clos 
Montblanc, combina a la perfecció les tècniques de vinificació tradicional amb les 
darreres tendències en el món del vi. 
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ELS PRATS VILLAGE, BEACH & CÀMPING PARK 
 
Complex turístic ubicat a la platja de Mont-roig del Camp, destinat al públic familiar, 
wellness i esportiu. Empresa d’àmbit familiar, actualment gestionat per la tercera 
generació, que va iniciar la seva trajectòria turística l’any 1963. La instal·lació té una 
capacitat per a 2000 clients. Del total d’usuaris més d’un 75% procedeixen del centre 
d’Europa. Els estàndard de qualitat d’aquest establiment li han reportat, aquest 2016, el 
reconeixement de les dues guies més prestigioses a nivell Europeu, ANWB (Holanda) i 
ADAC (Alemanya), a més de la categoria de BESTCAMPING i 5 estrelles,  màxima 
qualificació, per la seva qualitat, instal·lacions i serveis.   
 
FRESHLY COSMETICS  

 
Creada per tres enginyers químics de la URV, és la marca digital de cosmètica saludable 
i 100% lliure de tòxics. L’aposta per la transparència i l’elevada qualitat, els ha portat, en 
només 10 mesos, a posicionar-se com a referents en cosmètica natural a Espanya. En 
aquest temps han comercialitzat prop de 20.000 productes i facturat 300.000€ gràcies a 
internet, connectant amb els més de 60.000 seguidors a les xarxes socials. La seva visió 
és clara, revolucionar el sector cosmètic amb productes que apostin fonamentalment per 
la salut de les persones i el nostre entorn.  
 
GRANJA CRUSVI 

 
Fundada a Reus l’any 1958 per les famílies Crusat i Vidal, l’empresa s’ha desenvolupat 
actualment en un grup format per tres empreses que controlen tot el procés de producció 
de carn de pollastre des de les gallines reproductores, sala d’incubació, fàbrica de 
pinsos, engreix i comercialització del producte fresc en tots els canals de distribució. 
Amb un equip que supera el centenar de persones, l’objectiu del grup és aconseguir 
productes competitius en qualitat i preu buscant el desenvolupament integral mitjançant 
una filosofia de servei orientada a les necessitats de client i del producte. 
 
 HOTEL ROVIRA 

Situat a primera línia de mar a Cambrils, a l’avinguda Diputació, l’hotel-restaurant va 
obrir portes fa més de 50 anys i ha mantingut el caràcter familiar que sempre l’ha 
caracteritzat. Actualment està gestionat per la tercera generació. La seva cuina és 
tradicional marinera. Els seus propietaris s’han distingit sempre per oferir al client una 
gran professionalitat en el servei i una extraordinària qualitat en la seva oferta, tant en 
les instal·lacions del mateix hotel com a la cuina del seu restaurant.  
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LA POCAVERGONYA 
 

És un projecte col·lectiu impulsat des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre amb 
quatre joves elaboradors de vi de la comarca. Es tracta d'una iniciativa emmarcada en el 
programa 7 Comarques - Ribera d'Ebre VIVA, subvencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya dins dels Programes de suport al desenvolupament local. Entre els cellers 
Molí de Rué, Vins i Olis Suñer, Celler Pedrola i Cooperativa Agrícola de Sant Jaume han 
creat un vi blanc, fresc i divertit, nascut per reivindicar la tradició vitivinícola de la Ribera 
d'Ebre. 
 
MALLAFRÉ CONSULTORS  
 
Consultoria especialitzada en Protecció de Dades i Privacitat amb seu a Reus. Acredita 
una llarga experiència elaborant projectes d’adequació a la (LOPD). S’ha expandit a 
Andorra on dona servei de protecció de dades (LQPD) a una de les empreses més 
importants del principat. L’any 2010, Joan M. Mallafré va impulsar la consultoria, i al cap 
d’uns mesos s’hi va incorporar Carme Laplana. Ambdós són consultors, auditors jurídics 
i tècnics certificats, i especialistes universitaris en protecció de dades per la Universitat 
de Múrcia. El creixement de Mallafré Consultors s’ha traduït en la incorporació de nous 
professionals que han fet seu l’esperit de l’empresa: experiència i constant actualització. 
 
MÉS SALUT I TREBALL  

Servei de Prevenció Aliè degudament acreditat i amb reconeguda experiència que 
ofereix una atenció acurada en el camp de les àrees preventives de seguretat, higiene 
industrial, rrgonomia i psicosociologia i medicina del treball. Els serveis específics per la 
construcció com són formació segons conveni, coordinació de seguretat a les obres i 
elaboració  de plans de seguretat. I també el foment d’hàbits saludables a les empreses. 
Tot plegat fa de SALUT i TREBALL un referent amb vocació d’atenció integral i de 
consultoria. Opera a tot l’Estat des de Tarragona, Reus i Barcelona. 
www.sitprevencio.cat  

MOTORRENS  
 

Empresa familiar fundada a Reus l’any 1911 que actualment està regida per la tercera 
generació. Els tallers on es va iniciar la seva activitat es van transformar, ben aviat, en 
fàbrica de motors de benzina i bombes per elevar aigua dels pous de rec agrícola. 
Posteriorment es produirien motors dièsel per agricultura, indústria i propulsors per 
embarcacions de pesca. L’evolució del mercat va motivar, també, que es fabriquessin 
d’altres productes com premses hidràuliques, frens per automoció i bombes de vuit.  El 
1970 es va reorientar l’activitat deixant de fabricar els motors dièsel i començant amb les 
bombes de pistons, equips i accessoris de bombeig a alta pressió per netejar tubs, 
clavegueres, indústries d'aparells i superfícies mitjançant la impulsió controlada de la 
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força de l’aigua projectada en raig d’alta pressió. Aquesta línia de producció, que 
mantenen en l’actualitat, converteix l’empresa en un referent actual tant nacional. 
 
RAMON LLOP FRUITA SECA 

 
Empresa familiar fundada per Ramon Llop l´any 1959 a la Fatarella on la família Llop 
tenia una trencadora d’avellanes. Posteriorment van desplaçar-se a Reus, en aquell 
moment capital mundial dels fruits secs, on va establir el seu negoci de compra-venda 
d´ametlles i avellanes que en l´actualitat opera a nivell internacional. Actualment els 
responsables de l’empresa són els fills del fundador, Carme i Eduard, que han mantingut 
les claus del negoci familiar, mantenint inalterables els valors que els han acompanyat 
sempre: constància, servei, compromís, fiabilitat, serietat i honradesa. 
 
FONTBOTÉ  

 
Empresa nascuda el 1930 com una petita fàbrica de raspalls. D’aleshores ençà tres 
generacions de la família, amb la col·laboració i la confiança de tots els treballadors i 
clients, han fet possible que avui els productes i les solucions que desenvolupa 
l'empresa estiguin presents en més de 40 països i donin servei a més de 10.000 clients. 
La raspalleria és un element auxiliar en infinitat d'indústries, serveis i processos 
productius. Els nostres raspalls estan fets i dissenyats a Reus i el tarannà emprenedor 
que ens aporta aquest bressol ens ha ajudat a fer aquest camí, com també ser una 
empresa catalana, orgullosa de fer bandera del nostre país arreu del món. 
 
VIEWNEXT AN IBM SUBSIDIARY 

 
VIEWNEXT (abans INSA) és una empresa de Serveis de Tecnologies de la informació 
del grup IBM Espanya, especialitzada en serveis de gestió i desenvolupament 
d'aplicacions i infraestructures. A dia d'avui VIEWNEXT compta amb més de 4.300 
professionals distribuïts per les oficines i els centres d'Innovació Tecnològica com 
l'ubicat a Reus que va ser inaugurat el 20 de març de 2013. Els Centres d'Innovació 
Tecnològica s'han convertit en un referent de coneixement i servei, des d’on connecten 
el talent de professionals especialitzats en diferents àrees amb els projectes més 
innovadors per oferir el màxim valor als nostres clients.  
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PREMIS CAMBRA A LA TRAJECTÒRIA PERSONAL 
 
JOAN BOSCH  
 
El restaurador Joan Bosch, en estreta col·laboració amb la seva esposa Montserrat 
Costa, el seu fill Arnau i el seu equip de professionals, ha aconseguit situar en la primera 
línia gastronòmica del territori el seu restaurant Can Bosch de Cambrils que des de l'any 
1984 posseeix l’acreditada estrella Michelin. La seva cuina ha sabut combinar el 
respecte a la tradició de la cuina marinera de sempre, d’on provenien, amb els nous 
corrents culinaris que han anat obrint-se pas en les darreres dècades. És un projecte 
ben arrelat al seu lloc d’origen, però que no s’acontenta amb allò que ha aconseguit sinó 
que mira contínuament de superar-se. 
 
DIEGO CAMPOS  

 
Propietari del restaurant Rincón de Diego de Cambrils, empresa familiar que va obrir les 
seves portes el mes de març de 1983. Més de 30 anys porten en Diego i la Montserrat 
Albiol dirigint amb il·lusió i esforç un restaurant caracteritzat per una cuina creativa, 
basada en el producte mediterrani i de proximitat. Els aromes, sabors i la qualitat que 
envolta cada plat fan que que des del 2005 els avali la prestigiosa estrella Michelin, que 
constata el talent i saber fer del seu equip. 
 

 
EVA PRIM 
 
La Comissió Dona i Empresa de la Cambra de Comerç ha volgut distingir amb aquest 
guardó no només la tasca professional de l’enòloga del Celler Ronadelles de Cornudella,  
sinó també la seva especial dedicació a l’hora d’afavorir la difusió del vi en el més ampli 
sentit de la paraula, atenent la seva tasca de prescriptora i divulgadora. Enamorada del 
Priorat, formada acadèmicament en l’àmbit de la matemàtica i la química, l’any 2008 es 
va incorporar a l’equip del Celler Ronadelles, des d’on ha treballat amb el seu equip per 
situar la marca que identifica l’empresa, el Cap de Ruc, a l’avantguarda del sector 
vinícola de Catalunya. 
 
TOMÀS BARBERÀ 
 
Un dels botiguers més respectats i considerats de la capital del Baix Camp. D’una banda 
per la seva impecable trajectòria comercial al capdavant del negoci familiar, la papereria 
Tomàs Barberà de la plaça Mercadal, en estreta col·laboració amb la seva mare, les 
seves germanes Paquita i Misericòrdia i la seva dona Anna Maré fins avui. I de l’altra, 
pel seu provat entusiasme en col·laborar i participar de les coses de Reus, fruit del seu 
compromís innegable amb la ciutat que el va veure néixer. En l’àmbit associatiu, al 
voltant de la Unió de Botiguers, i en l’àmbit polític (va ser regidor de l’Ajuntament de 
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Reus) sempre s’ha caracteritzat per treballar en benefici dels seus conciutadans 
generant projectes engrescadors i pensant en gran per una ciutat que sempre ha 
merescut totes les seves atencions. 
 
PREMIS DE PERIODISME CAMBRA REUS 

1.-"Economia i empresa “Raspalls Fontboté a la Torre Eiffel” de Coia Ballesté a 
Catalunya Ràdio. Reportatge enregistrat tot recorrent la mateixa fàbrica amb els seus 
responsables descobrint una realitat, per molts desconeguda, que projecta Reus al món. 
De fet es tracta d’una de les empreses més internacionals de la capital del Baix Camp 
que fins i tot, com bé indica el títol del reportatge, fabrica els raspalls amb els quals es fa 
el manteniment de l’emblemàtica torre de la capital francesa.  
 
2.-“L’hora del vermut Miró” d’Oriol Margalef publicat a l’Indicador d’Economia. Una 
aproximació detallada a la realitat de l’empresa Vermuts Miró que serveix per entendre 
el fenomen del Vermut de Reus durant els últims anys, amb una expansió a nivell 
nacional i també internacional que sembla no tenir aturador.  

3.-“Tastos de Cuina”, programa de Joan Carles Naya a Ràdio Ciutat de Reus. Per la 
capacitat del seu realitzador de posar en valor el tresor gastronòmic del territori donant 
veu i protagonisme als principals restauradors de casa nostra. 

4.-“Competir a segona divisió, una oportunitat per promocionar la ciutat” de Josep 
Gallofré publicat a Reus Digital. El reportatge analitza, amb tota mena de detall, les 
possibilitats que ofereix l’ascens del CF Reus Deportiu a la segona divisió A, i posa en 
evidència el potencial que té per la promoció de ciutat disposar d’un equip de futbol a la 
LFP. 

5.-“La Nova Opinió” de la Nova Ràdio. Presentat i dirigit per Gerard Gort.  Sèrie de 
vuit programes, en format tertúlia, dedicats monogràficament a l’anàlisi de la realitat 
econòmica de les nostres comarques, amb el testimoni d’experts i analistes, i amb un to 
eminentment pràctic i didàctic per l’oient.  

6.-“Terra de Turisme. Pioners de la Costa Daurada” de Canal Reus Televisió. Sèrie  
documental de 10 capítols dirigida per Cristina González. Rememora les 
experiències dels pioners del turisme al nostre territori a partir dels relats personals de 
diversos protagonistes del sector, amb una mirada íntima i un relat basat en les 
emocions i en els records que il·lustra de manera molt clarivident els inicis del sector 
turístic a la demarcació.  

7.-“Priorat” documental de David Fernández de Castro, Santi Suárez i Toni 
Orensanz, produït per TV3, Lastor Media i Un capricho de producciones. Relata la 
transformació radical del Priorat d’ençà principis dels anys 80 gràcies a la gent de la 
comarca i a l’arribada de cinc pioners que ho van revolucionar tot. Es tracta dels Cinc 
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Magnífics, sobrenom amb què es coneixen popularment els elaboradors René Barbier, 
Daphne Glorian-Solomon, Álvaro Palacios, Josep Lluís Pérez i Carles Pastrana. 

8.- “Muntanyes de Prades, dolces com la Mel” publicat a la revista Descobrir 
Catalunya, Realitzat per Isaac Albesa, amb fotografies de Maria Rosa Vila i Magí 
Sanjosé i l’assessorament de Joan Maria Llorens, apicultor d’Alcover. El reportatge 
té com a objectiu posar en valor el ric patrimoni apícola, les anomenades arneres que 
ens arriben des de finals del segle XIX i primera meitat del XX, situades a bona part de 
les Muntanyes de Prades i zones properes i que malauradament no tenen cap tipus de 
protecció. Al mateix temps destaca el treball i l'esforç que estan realitzant els pocs 
apicultors professionals que queden en aquesta zona del territori i que mantenen en peu 
un ofici llargament arrelat al nostre país 

9.- “Vostè senyora pot tenir una Crolls”, llibre escrit per la periodista Isabel Martínez i 
publicat pel Centre de Lectura i Arola Edicions. Pel rigor i el detall a l’hora de recuperar 
la història de la fàbrica Crolls que, 30 anys després de la seva desaparició, segueix sent 
un referent econòmic a Reus i comarca pel que va suposar quan estava en ple 
funcionament. Del llibre se’n va fer un avançament periodístic publicat al Reus Digital. 

	

	

	


