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És membre fundador i el Secre-
tari de AEST (Associació d’Em-
preses de Serveis de Tarragona) 
des de la seva creació l’any 2016, 
formant part de totes les Jun-
tes Directives escollides des de 
les hores. Es arquitecte tècnic i 
tècnic superior en prevenció de 
riscos laborals. Una paraplegia 
espàstica sobrevinguda fa cinc 
anys, l’aparta definitivament del 
seu lloc de treball, Director de 
Qualitat, Seguretat i Medi Am-
bient de l’empresa Carbonell Fi-
gueras SA, i Gerent de l’empresa 
filial ESERMAN, però no deixa la 
labor de secretari a l’AEST, ates 
que es tracta d’un càrrec honorí-
fic i malgrat que la seva discapa-
citat hi pot fer front.
—AEST es va crear l’any 2006, 
mirant enrere, quina valoració 
fan d’aquesta dècada?
Segurament la majoria de lectors 
ja saben quines empreses agrupa 
la nostra associació, però crec 
que cal dir-ho, les empreses asso-
ciades AEST, tenen com a deno-
minador comú que som empre-
ses contractistes de les industries 
químiques i petroquímiques de 
Tarragona, industries que bé 
quasi totes elles estan associades 
a AEQT (Associació Empresarial 
Química de Tarragona). Fa deu 

anys, un grup d’aquestes empre-
ses contractistes, mitjançant els 
seus representants, vàrem veure 
la necessitat d’agrupar-nos tot 
fent una associació empresarial, 
per poder negociar i tenir diàleg 
amb l’associació de les princi-
pals empreses clients. Poc més 
de vint empreses vàrem iniciar 
el camí, i el balanç actual es més 
que satisfactori. Algunes dades 
actuals ens avalen: agrupem més 
de vuitanta empreses, que do-
nen feina a més de sis mil treba-
lladors, amb una facturació dins 
del nostre territori de més de 380 
milions d’euros, i amb una bai-
xa sinistralitat laboral que altres 
sectors, amb un risc d’accidents 
molt més baix, voldrien poder 
presumir. No en tinc cap dubte 
que la valoració és altament sa-
tisfactòria.
—Quins han estat els reptes 
més complexes que han hagut 
d’afrontar en aquest període?
L’origen de la nostra associació, 
com explicava abans, es fona-
mentava en poder tenir capacitat 
de diàleg i negociació amb l’asso-
ciació que agrupava els nostres 
principals clients. Però tot d’una 
que iniciàvem el camí junts, ens 
donem comte que la mitjana 
de treballadors que es trobaven 
treballant en la indústria quími-

ca tenia una edat superior als 45 
anys, això significava que en deu 
anys, a més de tenir una plantilla 
molt envellida, no tindríem su-
ficients operaris per afrontar els 
contractes amb els clients. Ens 
vàrem posar en contacte amb el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
i es va formalitzar un conveni 
amb el qual es va posar en mar-
xa uns cursos que realitza l’IES 
Pere Martell amb alternança 
amb les nostres empreses, de tal 
manera que l’alumne disposa de 
l’aprenentatge teòric i pràctic si-
multàniament, recordant-nos la 
figura de l’aprenent, que tots els 
que tenim una edat recordàvem 
nostàlgicament. Actualment si 
ha afegit AEQT en aquest con-
veni, que sempre va veure amb 
molt bons ulls aquesta iniciati-
va, i que des del principi també 
hi va posar alumnes per les se-
ves industries. I per incentivar 
l’estudi, AEST, als alumnes amb 
millor expedient reben un pre-
mi en metàl·lic de 1000 i 500 
euros cada curs. Tot i amb això, 
s’han fet moltes més coses, te-
nim vàries comissions i grups de 
treball conjunts entre nosaltres 
i l’AEQT, mitjançant les quals es 
desenvolupa la millora continua 
per dues parts. Per exemple, la 

Comissió de Qualificació en Se-
guretat de les Empreses, a on es 
fa el seguiment de totes les audi-
tories a les empreses que volen 
ser contractades per empreses 
AEQT. O el Grup Directiu, a on es 
busquen noves línies d’actuació i 
millora.
—Quines perspectives tenen 
pels anys vinents?
Depenem directament dels 
nostres clients, nosaltres som 
les empreses contractistes dels 
serveis. En primer lloc les pers-
pectives són les que els nostres 
clients vulguin projectar-nos. 
Però no podem acontentar-nos 
amb això sol, i és per això que 
cerquem ampliar col·laboracions 
amb més grups empresarials que 
permetin als nostres associats 
cobrir serveis dins del territori 

i explorem mercats en altres in-
drets, fins i tot estrangers, a on 
les nostres empreses són alta-
ment qualificades i competitives.
—Com s’està promovent es-
tratègicament la col·laboració 
entre associats?
Afavorint la comunicació entre 
les empreses i fomentant una 
participació activa en la presa de 
decisions. A més de les comissi-
ons i grups de treball que anteri-
orment esmentàvem.
—Per què és important per una 
empresa de serveis formar part 
d’una associació com AEST?
Pel fet d’estar associada amb 
AEST, té connexió directa amb 
les empreses associades AEQT. 
Ja sigui per formular una quei-
xa, com per fer qualsevol sug-
geriment. Això sol crec que ja és 

prou important, a més, vetllem 
pels seus interessos davant dels 
diversos agents del territori i es-
pecialment pel sector industrial 
i químic. I si encara no li sembla 
prou, AEST dona suport activa-
ment a la formació professional 
dual.
—Quin paper juga per l’AEST 
el Medi Ambient?
Si no respectem el medi a on hi 
fem vida les persones, aviat no hi 
podrem viure perquè les empre-
ses es desenvolupen en un terri-
tori, més o menys extens, i tiren 
endavant amb persones. Qual-
sevol empresa necessita ineludi-
blement persones i territori. Una 
dada objectiva és, que mes del 
65 % de les empreses associades 
amb AEST, estan certificades 
amb ISO 14001.

«La valoració dels deu 
primers anys de l’AEST és 

altament satisfactòria»
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Joan  Mª  Nogués  Rodríguez
Secretari AEST

Agrupen més de vuitanta empreses que donen feina a més de sis mil 
treballadors, amb una facturació de més de 380 milions d’euros

Joan Maria Nogués Rodríguez a les instal·lacions de l’AEST.
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En aquesta edició el lema del concurs ha estat L’aire, un bé per 
preservar. A la fotografia, els guanyadors d’aquesta edició que 
s’emmarca en les IX Jornades sobre Química Verda, organitzades 
recentment per la Facultat de Química de la URV amb el patroci-
ni de la Càtedra Dow/URV de Desenvolupament Sostenible.
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