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teniment. Finalitzat el període 
de pràctiques, es va convertir en 
un contracte de treball.  

Tant és l’excel·lència d’aquest 
programa d’alternaça que l’AEST 
i l’AEQT juntament amb el De-
partament d’Ensenyament es va 
signar una addenda per incorpo-
rar l’AEQT en aquest programa 
de formació. 

Presents al ChemMed
Un dels aspectes més destacats 
del sector de la química tar-
ragonina és la constitució del 
ChemMed, impulsat pel Port de 
Tarragona i l’AEQT, on l’Asso-
ciació d’Empreses de Serveis de 
Tarragona també hi és present 
com a membre adherit. Segons 
Miguel Ángel Rodríguez explica 
que el ChemMed és molt impor-
tant per l’AEST ja que quan es 
promogui Tarragona entre em-
preses estrangeres a venir aquí, 
que aquestes sàpiguen que hi ha 
un gran nombre d’empreses de 
serveis amb moltes capacitats i 
experiència en el sector químic.
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Redacció
Miguel Ángel Rodríguez és ge-
rent de l’empresa Grup Helco i 
des de fa un any és el president 
de l’Associació d’Empreses de 
Serveis de Tarragona, una enti-
tat que aixopluga 69 empreses 
de característiques ben diverses. 
Tal i com explica Miguel Ángel 
Rodríguez, el principal objectiu 
des que es va posar al capdavant 
de l’AEST ha estat posar en valor 
aquesta associació, portant a ter-
me diferents accions per tal de 
donar ressó a l’empresa i apor-
tant-li valor. 

En aquest sentit, des de l’AEST 
s’ha treballat durant aquest dar-
rer any amb intensitat per assolir 
aquesta voluntat i les actuacions 
concretes en són l’exemple més 
latent. L’Associació ha posat en 
marxa una renovada pàgina web 
que està al servei de totes les em-
preses associades, on a banda 
d’exposar què és l’AEST i quines 

són les seves directrius, també 
comparteix notícies d’actualitat 
que són d’interès per a tots els 
seus associaciats. 

Una altra de les actuacions 
que des de la directiva de l’Asso-
ciació d’Empreses de Serveis de 
Tarragona s’ha posat en marxa, 
amb la col·laboració de la Cam-
bra de Comerç de Tarragona és 
la realització d’un estudi a tra-
vés d’unes enquestes, per tal de 
conèixer exactament com són 
les empreses que formen part de 
l’AEST, quines treballen per a la 
química, el nombre de treballa-
dors que tenen, quins d’aquests 
són titulats, quins no... perquè, 
segons el president de l’AEST hi 
ha molta informació però fins 
ara ninguna ha estat avalada. La 
Cambra de Comerç ha elaborat 
el qüestionari que des de l’AEST 
s’ha distribuït a les gairebé se-
tanta empreses associades, per 
poder tenir una fotografia exacta 

de realment quin és el panorama 
de les empreses de serveis. 

Una aposta per la formació
L’AEST sempre ha apostat fer-
mament per la formació dels 
seus treballadors i també per als 
futurs empleats de les empreses 
de serveis. Juntament amb l’ins-
titut Pere Martell es promou el 
programa de la formació en al-
ternança i entre escola i empre-
sa.  Els alumnes que van optar 
per aquest programa van poder 
gaudir durant aquest any passat 
d’aquesta experiència que els 
hi va permetre compaginar els 
estudis amb una feina de quali-
tat relacionada amb la seva es-
pecialitat. Arran del conveni de 
col·laboració entre l’Associació 
d’Empreses de Serveis de Tar-
ragona (AEST), el Departament 
d’Ensenyament, i l’Institut Pere 
Martell, 18 alumnes del cicle de 
Mecatrònica Industrial en for-

mació en alternança van realit-
zar l’estiu passat un període de 
pràctiques en diferents empre-

ses del sector de la prestació de 
Serveis de Manteniment Indus-
trial i Serveis Auxiliars de Man-

AEST

«L’objectiu principal que 
ens hem marcat és posar 
en valor l’AEST»
Miguel Ángel Rodríguez exposa les accions que s’han realitzat durant el seu 
primer any al capdavant de l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona

AEST i AEQT han signat 
una addenda per a què 
l’AEQT s’incorpori al 
programa d’alternança

Miguel Ángel Rodríguez és president de l’AEST.

A Tarragona hi ha un 
gran nombre d’empreses 
de serveis amb 
capacitats i experiència


