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16.11.2017 Dossier de premsa 

 

CANAL REUS TV 

http://www.canalreustv.cat/noticies/reconeixen-secot-com-exit-desenvolupament-economic-local 

 

La Delegació de 
SECOT a Tarragona ha 
celebrat el seu desè 
aniversari. L'acte ha 
volgut posar de 
manifest la labor de 
SECOT al territori 
i agrair la tasca dels 

voluntaris sènior i 

emprenedors que en 

formen part. Cal 
destacar la presència 
del president de 
l'Organització en l'àmbit 
Estatal, Rafael Puyol 
Antolín, que ha 
pronunciat la 
conferència de la 
jornada i s'ha distribuït 
un llibre que recull la 
trajectòria d'aquesta 
dècada i presenta les 
experiències dels 
voluntaris de l'entitat.  

S'han repartit un total 
de quinze premis a 

negocis de tot tipus, que 
comparteixen el punt 
de partida a SECOT i 

han aconseguit tirar endavant de forma eficient i exitosa durant els anys de crisi, contribuint al 

desenvolupament de l'economia local i a generar ocupació. 

L'acte de clausura del 10è aniversari, celebrat al Tecnoparc de Redessa, ha comptat amb 
representants institucionals dels municipis (Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, a més de la 
Diputació de Tarragona) i ens amb els quals SECOT col·labora des de 2007. El president de 
SECOT Tarragona, Joan Veciana, assegura que "l'empenta dels voluntaris genera negoci i 

ocupació i es mereixen un reconeixement públic. La seva tasca és important per a l'economia local, 
ja que ajudant als joves i als nous projectes es contribueix al creixement dels pobles i al 
desenvolupament local". 

Per la seva banda Xavier Farriol, Vicerector d’Organització i Recursos de la URV, ha confirmat 
aquesta feina de SECOT i ha descrit aquests 10 anys com un "trajecte d'èxit i servei social". Ha 
ressaltat com a objectiu comú la transferència de coneixements i suport eficient a les petites i 
mitjanes empreses. A més a més, molts dels voluntaris sènior són titulats o docents a la 
Universitat Rovira i Virgili.  

http://www.canalreustv.cat/noticies/reconeixen-secot-com-exit-desenvolupament-economic-local
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INFOCAMP 

http://www.infocamp.cat/empreses/item/15352-secot-a-tarragona-celebra-el-seu-dese-aniversari 

 

 
 

EMPRESES Redacció Infocamp 
Dimecres, 15 Novembre 2017 17:14 

La Delegació de SECOT a Tarragona ha celebrat el seu desè aniversari. L’acte ha volgut posar 
de manifest la labor de SECOT al territori i agrair la tasca dels voluntaris sènior i emprenedors 
que en formen part. 

La jornada va fer entrega de premis a aquells emprenedors que han aconseguit convertir les 
seves idees en negocis sòlids i pròspers al Camp de Tarragona, convertint així la tasca de 
SECOT en tot un èxit. Es van repartir un total de quinze premis a negocis de tot tipus, que 
comparteixen el punt de partida a SECOT, i han aconseguit tirar endavant de forma eficient i 
exitosa durant els anys de crisi, contribuint al desenvolupament de l’economia local i a generar 
ocupació. 

L’acte de clausura del 10è aniversari –celebrat al Tecnoparc de Redessa- va comptar amb 
representants institucionals dels municipis i ens amb els quals SECOT col·labora des de 2007. El 
president de SECOT Tarragona, Joan Veciana, va assegurar que “l’empenta dels voluntaris 
genera negoci i ocupació i es mereixen un reconeixement públic. La seva tasca és important per a 

http://www.infocamp.cat/empreses/item/15352-secot-a-tarragona-celebra-el-seu-dese-aniversari
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l’economia local, ja que ajudant als joves i als nous projectes es contribueix al creixement dels 
pobles i al desenvolupament local”. 

Per la seva banda, Xavier Farriol, Vicerector d’Organització i Recursos de la URV, va confirmar 
aquesta labor de SECOT i ha descrit aquests 10 anys com “trajecte d’èxit i servi social”. Ha 
ressaltat com a objectiu comú la transferència de coneixements i suport eficient a les petites i 
mitjanes empreses. A més a més, molts dels voluntaris sèniors són titulats o docents a la URV. 

El president de SECOT, a l’Estat, Rafael Puyol va parlar de l’augment de l’esperança de vida i el 
canvi en les dinàmiques professionals. Ha remarcat també la importància dels treballadors sèniors 
en l’economia del país i la necessitat de potenciar els grups de treball intergeneracionals ja que 
creu que hi ha una certa discriminació per l’edat a escala professional: “hem de canviar la 
mentalitat dels ocupadors”, va assegurar. 
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REUS DIGITAL 

http://reusdigital.cat/noticies/economia/secot-premia-als-emprenedors-en-la-cloenda-del-seu-10e-aniversari 

 

 

La Delegació de SECOT a Tarragona ha celebrat el seu desè aniversari, aquest dimarts, a Reus, en un acte que ha volgut 

posar de manifest la labor de l'associació al territori i agrair la tasca dels voluntaris sènir i emprenadors que en formen part. 

Cal destacar la presència del president de l'Organització en l'àmbit Estatal, Rafael Puyol Antolín, que ha pronunciat la 

conferència de la jornada i s'ha distribuït un llibre que recull la trajectòria d'aquesta dècada presenta les experiències dels 

voluntaris de l'entitat. 

En l'acte ha tingut lloc també, l'entrega de premis als emprenedors que han aconseguit convertir les seves idees en negocis 

sòlids i pròspers al Camp de Tarragona, convertint així la tasca de SECOT en tot un èxit. S'han repartit un total de quinze 

premis a negocis de tot tipus, que comparteixen el punt de partida a SECOT i han aconseguit tirar endavant de forma 

eficient i exitosa durant els anys de crisi, contribuint al desenvolupament de l'economia local i a generar ocupació. 

 

L'acte de clausura ha comptat amb representants institucionals dels municipis de Reus, Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, a 

més de la Diputació de Tarragona, amb els quals SECOT col•labora des de 2007 per superar la crisi i l''atur. El president de 

SECOTTarragona, Joan Veciana, ha assegurat que "l'empenta dels voluntaris genera negoci i ocupació i es mereixen un 

reconeixement públic. La seva tasca és important per a l'economia local, ja que ajudant als joves i als nous projectes es 

contribueix al creixement dels pobles i al desenvolupament local". 

Per la seva banda Xavier Farriol, Vicerector d’Organització i Recursos de la URV, ha confirmat aquesta labor de SECOT i 

ha descrit aquests 10 anys com un "trajecte d'èxit i servei social". Ha ressaltat com a objectiu comú la transferència de 

coneixements i suport eficient a les petites i mitjanes empreses. A més a més, molts dels voluntaris Sènior són titulats o 

docents a la Universitat Rovira i Virgili. 

El president de SECOT a l'Estat, Rafael Puyol Antolín s'ha fet càrrec de la conferència ‘Cada vez más viejos pero cada vez 

más jóvenes’, en què ha parlat de l'augment de l'esperança de vida i el canvi en les dinàmiques professionals: "Considero 

que l'envelliment és una conquesta social. Vivim més i millor, és una victòria parcial contra la mort". Ha remarcat la 

importància dels treballadors sènior en l'economia del país i la necessitat de potenciar els grups de treball 

intergeneracionals, ja que creu que hi ha una certa discriminació per l'edat a escala professional,"hem de canviar la 

mentalitat dels ocupadors" assegura. 

Finalment el regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme de l'Ajuntament de Reus, Marc Arza, ha tancat l'acte donant un 

reconeixement als fundadors i president. Ha remarcat la importància que ha tingut SECOT en les empreses durant aquests 

10 anys en el seu creixement per tot el Camp de Tarragona, i l'impacte de centenars de milers d'euros que ha suposat a 

l'economia local. 

http://reusdigital.cat/noticies/economia/secot-premia-als-emprenedors-en-la-cloenda-del-seu-10e-aniversari
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TARRAGONA21 

http://diaridigital.tarragona21.com/?s=SECOT 

 

 

La Delegació de SECOT a Tarragona ha celebrat el seu desè aniversari. L’acte ha volgut posar de 

manifest la labor de SECOT al territori i agrair la tasca dels voluntaris sènior i emprenedors que en formen 

part. Cal destacar la presència del president de l’Organització en l’àmbit Estatal, Rafael Puyol Antolín, que 

ha pronunciat la conferència de la jornada i s’ha distribuït un llibre que recull la trajectòria d’aquesta 

dècada i presenta les experiències dels voluntaris de l’entitat. 

S’han repartit un total de quinze premis a negocis de tot tipus, que comparteixen el punt de partida a 

SECOT i han aconseguit tirar endavant de forma eficient i exitosa durant els anys de crisi, contribuint al 

desenvolupament de l’economia local i a generar ocupació. 

L’acte de clausura del 10è aniversari, celebrat al Tecnoparc de Redessa, ha comptat amb representants 

institucionals dels municipis (Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, a més de la Diputació de Tarragona) i ens 

amb els quals SECOT col·labora des de 2007 per superar la crisi i l’atur, així com de. El president de 

SECOT Tarragona, Joan Veciana, assegura que “l’empenta dels voluntaris genera negoci i ocupació i es 

mereixen un reconeixement públic. La seva tasca és important per a l’economia local, ja que ajudant als 

joves i als nous projectes es contribueix al creixement dels pobles i al desenvolupament local”. 

http://diaridigital.tarragona21.com/?s=SECOT
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Per la seva banda Xavier Farriol, Vicerector d’Organització i Recursos de la URV, ha confirmat aquesta 

labor de SECOT i ha descrit aquests 10 anys com un “trajecte d’èxit i servei social”. Ha ressaltat com a 

objectiu comú la transferència de coneixements i suport eficient a les petites i mitjanes empreses. A més a 

més, molts dels voluntaris sènior són titulats o docents a la Universitat Rovira i Virgili. 

El president de SECOT a l’Estat, Rafael Puyol Antolín s’ha fet càrrec de la conferència ‘Cada vez más 

viejos per cada vez más jóvenes’, en què ha parlat de l’augment de l’esperança de vida i el canvi en les 

dinàmiques professionals: “Considero que l’envelliment és una conquesta social. Vivim més i millor, és una 

victòria parcial contra la mort”. Ha remarcat la importància dels treballadors sènior en l’economia del país i 

la necessitat de potenciar els grups de treball intergeneracionals, ja que creu que hi ha una certa 

discriminació per l’edat a escala professional, “hem de canviar la mentalitat dels ocupadors” assegura. 

En aquest sentit, la tasca de SECOT permet als treballadors sènior seguir ocupats com a voluntaris, la 

qual cosa aporta molts beneficis en salut física i mental. I no només per a ajudar assessorar a 

emprenedors, des deSECOT s’ofereixen programes per ajudar als sènior a adaptar-se en l’actualitat. Com 

el programa per a convertir-se en usuaris de la tecnologia i internet, en què s’ensenya a utilitzar 

smartphones o tauletes, i que compta amb gairebé 1500 estudiants anuals. 

Finalment, el regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza, ha tancat 

l’acte donant un reconeixement als fundadors i president. Ha remarcat la importància que ha tingut SECOT 

en les empreses durant aquests 10 anys en el seu creixement per tot el Camp de Tarragona, i l’impacte de 

centenars de milers d’euros que ha suposat a l’economia local. 
 

 




