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TARRAGONA

Temperatures 
gèlides al Pere 
Martell pels 
problemes amb  
la calefacció
A l’interior de les classes, 
amb prou feines s’arriba 
als 10 graus. P4

CIUTAT

Reus ajorna la 
candidatura 
pel Connect 
Aviation fins a 
l’edició 2020
L’objectiu és que la ciutat 
aculli el fòrum al mes de 
juny. P8

La ciutat de Tarragona plora la 
mort del regidor Albert Abelló
SOCIETAT El 
líder del PDeCAT 
a l’Ajuntament i 
conegut empresari 
de la capital va 
morir ahir, de 
forma sobtada i als 
57 anys, per una 
aturada cardíaca 

REACCIONS 
Decreten dos dies 
de dol i entitats de 
tots els àmbits de la 
societat lamenten la 
pèrdua de qui també 
va ser president de la 
Cambra de Comerç 
de Tarragona.P2-3

CRISTINA AGUILAR

CAMP

Cambrils busca 
nou promotor 
pel Festival 
Internacional 
de Música
L’Ajuntament ha obert el 
procés de licitació per un 
contracte de 3 anys. P12

ESPORTS

El CF Reus 
encaixa una 
golejada 
d’escàndol 
contra el cuer
El Córdoba va endosar 
un 5-0 molt dolorós per 
als de Garai. P16-17

ELECCIONS

Prop de 17.000 agents de  
policies vetllaran per la 
seguretat de les eleccions 
al Parlament català
Millo diu que els llaços grocs només estaran 
prohibits pels membres de les meses i els 
representants dels partits. P14

Les vendes 
de la Grossa 
de Nadal es 
recuperen a 
les portes del 
sorteig
TARRAGONA La 
conjuntura política va 
provocar un descens a la 
caixa als mesos d’octubre 
i novembre, però els 
venedors han aconseguit 
remuntar. P6
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Pere Sans i la seva esposa, Maria Antonia, ahir a l’administració número 1 que regenten a la Rambla Nova.
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Albert Abelló Hierro
President de la Cambra de Tarragona de 2006 a 2015

Els Òrgans de Govern i els treballadors de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona ens 
sumem al dolor i volem fer arribar el nostre més sentit condol a la família i amics de l’Albert Abelló.

Tarragona, 21 de desembre de 2017

C. Doménech/C. Gosálbez
L’empresari i polític tarragoní 
Albert Abelló va morir ahir de 
manera sobtada als 57 anys. El 
portaveu del grup municipal 
del PDeCAT a l’Ajuntament de 
Tarragona va patir un atac de 
cor, a primera hora de la tarda, 
quan es trobava al seu despatx 
professional. Els intents per rea-
nimar-lo amb l’ús d’un desfibril-
lador van resultar infructuosos. 
El dimarts, Abelló va excusar la 
seva assistència al plenari del 
Consell Comarcal del Tarrago-
nès, del que era membre, perquè 
no es trobava bé. La notícia de la 
mort d’Abelló va commocionar 
la societat tarragonina, en la que 
era molt conegut, tant per la seva 
activitat empresarial com per la 
política i social.

Albert Abelló va néixer a Tar-
ragona el 9 de març del 1960 i, 
de ben jove, ja va mostrar grans 
aptituds per innovar en el món 
de l’empresa. El 1987, amb 27 
anys, va crear la cadena d’ali-
ments congelats Anna Pons, que 
va arribar a comptar amb tretze 
botigues i va ser absorbida per La 
Sirena el 2003.

Amb 21 anys, Abelló ja es dedi-
cava professionalment al sector 
empresarial. Tècnic Superior en 
Automoció i Màster en Màrque-
ting, es va formar a les prestigi-
oses escoles de negocis ESADE 
i EADA. Després de presidir la 
Cambra de Comerç de Tarrago-
na entre els anys 2006 i 2015, va 
abandonar el càrrec per fer el salt 
a la política. En les eleccions mu-
nicipals del 2015 va encapçalar la 
llista de CiU en qualitat d’inde-
pendent i va ser escollit regidor 
de l’Ajuntament de Tarragona. 
Des de llavor i fins a ahir, va exer-
cir el càrrec de portaveu del grup 
municipal, en els darrers mesos 

com a membre del PDeCAT (Par-
tit Demòcrata).

Els inicis com a empresari
Abelló va convertir el negoci fa-
miliar, dedicat a la venda de peix, 
en un imperi que va sorprendre 
molts ciutadans de la Tarragona 
dels anys vuitanta, poc habitu-
ada a èxits empresarials com el 
de la marca Anna Pons, pel poc 
temps que l’empresari va ne-
cessitar per crear-lo. Anna Pons 
es va convertir en una marca de 
prestigi, fins al punt que va ser 
adquirida per La Sirena, una de 
les firmes líder a Catalunya. 

El primer establiment es tro-

bava en la confluència de Cris-
tòfor Colom amb Governador 
González, a tocar del Mercat 
Central, on fa uns mesos va obrir 
un establiment dedicat a la gas-
tronomia japonesa.

Les inquietuds professionals 
d’Abelló i el seu caràcter per in-
volucrar-se en projectes de ciu-
tat el va encaminar a la presidèn-
cia de la Cambra de Comerç de 
Tarragona l’any 2016. L’entitat va 
experimentar un important de-
senvolupament, fins al punt de 
convertir la ciutat en la primera 
de Catalunya en promocionar 
el sector de la restauració amb 
la creació d’una ruta de tapes, 

la Tarragona dTapes, de la qual 
es mostrava molt orgullós. Va 
ser una experiència pionera que 
va ser acollida amb els braços 
oberts pels restaurants partici-
pants i per milers de persones 
que la van fer seva des de la pri-
mera edició.

Abelló també es va significar, 
en la seva qualitat de president 
de l’ens cameral, per reivindicar 
infraestructures fonamentals 
per al desenvolupament de les 
comarques tarragonines com 
l’autovia A-27 o el Corredor del 
Mediterrani. Una de les campa-
nyes reivindicatives va consistir 
en l’edició de samarretes per 

demanar l’AVE, entre les quals 
destacava una on apareixia la fi-
gura de l’emperador August amb 
el text «AVE Tarragona». Tam-
bé va ser un dels promotors del 
moviment Mou-te per Tarrago-
na, que va néixer amb l’objectiu 
d’involucrar la població en temes 
de ciutat.

El 2014, Abelló va ser escollit 
per encapçalar la llista de CiU a 
les eleccions municipals celebra-
des l’any següent. La seva can-
didatura no va estar exempta de 
polèmica. No tot el partit estava 
conforme amb una mesura que 
va descavalcar de la política Vic-
tòria Forns, qui va ser la portaveu 

del grup nacionalista en l’ante-
rior legislatura. Els resultats ob-
tinguts per Abelló no van ser po-
sitius, ja que CiU va aconseguir 
tres regidors. Abelló va exercir la 
política als bancs de l’oposició.

Dos dies de dol oficial
L’Ajuntament de Tarragona ha 
decretat dos dies de dol oficial 
al municipi per la mort de l’exre-
gidor i portaveu del PDeCAT al 
consistori, Albert Abelló. Per 
aquest motiu, durant avui i demà, 
la bandera de la ciutat onejarà a 
mig pal a tots els edificis munici-
pals i se suspendran tots els actes 
oficials organitzats per l’Ajunta-
ment i totes les expressions fes-
tives i de celebració. L’alcalde de 
la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, 
va expressar ahir en conèixer la 
notícia que «tots els tarragonins i 
tarragonines sentim un immens 
dolor». Ballesteros va lamentar 
que «ha perdut la vida un bon 
amic, un bon company i un bon 
tarragoní» i va voler transme-
tre el seu condol, en nom de tot 
l’Ajuntament, a la família, els 
amics i els companys de partit. 
«Abelló era una persona posi-
tiva, amb una gran bonhomia i 
moltes ganes per tirar endavant 
projectes de ciutat», va subrat-
llar Ballesteros. També des del 
seu compte personal a Twitter, 
Ballesteros va fer arribar el seu 
condol a la companya de partit 
d’Abelló, Cristina Guzmán, com 
també a la seva família i amics. 
A més, va afegir en relació amb la 
també repentina mort de l’exre-
gidora del PP a la ciutat, Marbel 
Negueruela: «No tinc paraules, 
és la segona vegada enguany que 
perdem un company de l’equip 
del Consistori inesperadament». 

A les mostres de condol, 
s’hi van sumar els membres de 

Abelló, en la seva etapa de president de la Cambra de Comerç de Tarragona.

SOCIETAT

Commoció a Tarragona per la mort 
sobtada del regidor Albert Abelló
Un atac de cor va acabar amb la vida de l’empresari que va crear la cadena de congelats Anna Pons i polític del Partit Demòcrata als 57 anys

CEDIDA
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Ha mort a Tarragona el dia 20 de desembre de 2017. L’Assemblea General, el Consell 
d’Administració, el Comitè d’Empresa i tot el personal del Consorci d’Aigües de Tarragona 

comuniquen tan sentida pèrdua i s’uneixen al dolor de la seva família.

Tarragona, 21 de desembre de 2017

Albert Abelló Hierro
President del Consorci d’Aigües de Tarragona

l’equip de govern i tots els repre-
sentants dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Tarragona. 
La regidora de Cultura, Begoña 
Floria, va ser una de les primeres 
a reaccionar a la sobtada mort 
d’Albert Abelló a través de la xar-
xa social Twitter amb el següent 
missatge: «Molt fort... em costa 
reaccionar». Per la seva banda, 
mitjançant la seva pàgina de 
Facebook, el PP tarragoní va la-
mentar la pèrdua i va expressar el 
«condol i afecte» a la seva família 
i amics. 

Els companys de consistori 
d’Abelló també van voler enviar 
les mostres de condol als famili-
ars i cercles pròxims de l’exporta-
veu del PDeCAT. «Trasbalsat pel 
traspàs de l’amic Albert Abelló. 
El meu condol a la seva família, 
als seus companys del PDeCAT 
i de l’Ajuntament», escrivia el 
portaveu d’ERC, Pau Ricomà. S’hi 
sumava el líder de Cs al consisto-
ri, Rubén Viñuales, que assegu-
rava estar «absolutament impac-
tat» per la pèrdua. El regidor de 
la CUP, Jordi Martí, expressava 
un «Albert Abelló, que la terra et 
sigui lleu. Una abraçada a com-
panyes i família», i la portaveu 
d’Iniciativa, Arga Sentís, assegu-
rava sentir-se «molt trista» per la 

mort del regidor.  
Des del seu partit, el Partit 

Demòcrata de Catalunya, els 
missatges tampoc van tardar 
en arribar. «Tristor immensa 
en conèixer la mort del nostre 
company Albert Abelló. Una 
abraçada ben forta a tota la fa-
mília i amics», escrivia la coor-
dinadora general del PDeCAT, 
Marta Pascal. També el cap de 
llista a les eleccions d’aquest 21 
de desembre a Tarragona, Euse-
bi Campdepadrós, va recordar la 
figura d’Abelló per la seva «gran 
vocació empresarial» i de «servei 
públic». 

Les mostres d’afecte van sorgir 
també des de la Cambra de Co-
merç de Tarragona, ens que Abe-
lló va presidir entre els anys 2006 
i 2015. «Va ser un gran dinamit-
zador de la Cambra», expressa-
ven tots els membres de l’entitat, 
encapçalada per Laura Roigé. 
Van recordar la seva capacitat de 
treball i la seva experiència en 
l’àmbit comercial, i van destacar 
que Abelló va ser l’impulsor del 
Tarragona dTapes, iniciativa que 
s’ha replicat a la gran majoria de 
ciutats catalanes. Per la seva ban-
da, el president de la Cambra de 
Comerç de Reus, Isaac Sanromà, 
també va voler enviar un mis-

satge de suport, en nom de l’ens 
que representa, a tota la família 
i amics d’Abelló. «Vam treballar 
de valent, de manera conjunta, 
per aconseguir mantenir la refe-
rència ciutadana i empresarial de 
les nostres corporacions», va dir 
Sanromà, en referència als anys 
en què van compartir presidèn-
cia a les cambres.

El Consorci d’Aigües de Tarra-

gona (CAT), entitat que presidia 
Abelló, també es va sumar a les 
mostres de dol ahir a la tarda. El 
director gerent, Josep-Xavier Pu-
jol, va mostrar la seva «estupe-
facció» per la notícia. De fet, tot 
just ahir al vespre estava previst 
l’últim Consell d’Administra-
ció de l’any del CAT. El Consell 
d’Administració i el personal van 
traslladar el condol a la família, 

en nom de tot el Consorci.
Des del sector empresarial, les 

mostres de suport es van enviar 
des de la Confederació Empresa-
rial de la Província de Tarrago-
na (CEPTA). La CEPTA va voler 
recordar la tasca d’Abelló dins 
l’àmbit de les empreses i van 
voler destacar la seva feina «en 
favor dels empresaris i empre-
sàries de les comarques de Tar-

ragona». 
En clau tarragonina, una al-

tra de les institucions que es va 
sumar a les mostres de dol va 
ser el Mercat Central. Al remo-
delat edifici de la plaça Corsini, 
Abelló hi va fundar un establi-
ment de menjar japonès. «Avui, 
diem adéu al nostre company 
Albert Abelló que ens ha deixat 
aquest migdia –ahir al migdia 
pel lector–. Des d’aquí expres-
sem el nostre condol a la família i 
amics. Et trobarem a faltar», van 
expressar. De fet, tant el Mercat 
com la plaça Corsini eren dues 
de les passions de l’exportaveu 
del PDeCAT a l’Ajuntament. El 
projecte comercial de l’Illa Cor-
sini era un dels objectius polítics 
d’Abelló, i una de les reclamaci-
ons constants del Partit Demò-
crata.

D’altra banda, diverses enti-
tats veïnals, socials i culturals 
de la ciutat de Tarragona també 
van voler agrair a Abelló la seva 
tasca com a regidor, i van posar 
en valor la seva estima cap a 
Tarragona i els seus ciutadans. 
L’Associació de Veïns Tarragona 
Centre va enviar un missatge de 
condol a la família i amics, acció 
que també van realitzar d’altres 
associacions de veïns com la de 
la Floresta. En l’àmbit casteller, 
Abelló també va ser recordat. La 
Colla Jove de Tarragona i els Xi-
quets de Tarragona van enviar 
mostres de suport als cercles més 
propers de l’exregidor.

Amb 21 anys es va 
incorporar al món de 
l’empresa i va presidir la 
Cambra de Comerç

L’alcalde Ballesteros diu 
que «ha perdut la vida 
un bon amic, un bon 
company» 

Abelló, en la presentació de l’edició del 2014 del Tarragona dTapes, amb l’alcalde Ballesteros.

CRISTINA AGUILAR



18 diarimés 21/12/2017 OPINIÓ Les cartes al Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Manel de Falla, 12, baixos. 43005 de Tarragona o carrer Monterols, 36, 2n. 43201 de Reus),                     
o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a 
les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

Edita: 
Tamediaxa, S.A.
DL: T-1609/2001
issn: 1579-5659

Director General:
Carles Abelló

Cap de publicitat:
Contxi Joan
Disseny editorial:
Carles Magrané
Cap de distribució:
Jaume Cañada

Directora: Sílvia Jiménez.
[redaccio@mestarragona.com] 
Redacció: Montse Plana, Carlos 
Domènech, Carles Gosálbez, Vicente 
Izquierdo, Mònica Pérez i Gerard Faiges.
Especials: Anna Ferran. 
Tancament: Mario López. 
Fotografia: Cristina Aguilar, 
Olívia Molet. 
Edició de publicitat: Sara Sorando. 
Distribució: Marta López. 
Administració: Núria Clos.
Publicitat: 
Maria Molleda, Mercè Ripoll 
i Jordi Font.
[publicitat@mestarragona.com]
Imprimeix: Indugraf Offset, S.A.

Distribució 
controlada:

Manel de Falla, 12, baixos.
43005 TARRAGONA
977 21 11 54 Fax 977 23 68 83

C/Monterols, 36, 2n.
43201 REUS
977 32 78 43 Fax 977 59 07 47

Amb la col·laboració de:

www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes

TRIBUNA

Les festes organitzades per l’Associació de 
Veïns Puríssima Concepció a principis de 
mes a i la inauguració a la Sala Santa Llúcia 
de l’exposició La festa a la porta de casa, 
iniciativa de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Reus (FAVR) amb la imprescindible 
col·laboració de Carrutxa, han posat punt fi-
nal al calendari de festes de barri d’enguany 
i, d’alguna manera, ens marca el moment de 
fer balanç de l’any, tot i que encara ens que-
den uns dies d’aquest 2017 i activitats pen-
dents de realitzar. 

Amb aquesta exposició, la FAVR us con-
vida a fer un repàs des de diferents punts 
de vista de la festa dels barris de Reus i com 
aquestes han passat a formar part de la nos-
tra cultura, de la nostra història col·lectiva. La 
podeu visitar al seu emplaçament actual o als 
diferents punts de la ciutat que visitarà, atès 
que es tracta d’una exposició itinerant. 

I és que des del mes de maig fins ara, amb 

més o menys freqüència, els diferents barris 
de la ciutat han programat les seves festes 
consolidant un calendari festiu que forma 
part ja de l’agenda cultural de la ciutat. La ri-
quesa, la varietat, la diversitat, de propostes 
culturals caracteritzen unes festes que són 
un referent de convivència i tolerància i que 
formen part de la nostra història col·lectiva 
des de fa segles. 

A més a més, aquest any, amb motiu de 
la Capitalitat Cultural Catalana, hem pogut 

gaudir als barris d’un ventall d’actes amb di-
ferents formats dirigits a tot tipus de públics. 
Així dos projectes, de nou a proposta de la 
FAVR, com la Música als Barris i Lectura a les 
places, han arribat per primera vegada a dife-
rents barris de la ciutat. 

L’èxit i la bona acollida de les propostes ens 
encoratja per tornar-los a programar durant 
l’any 2018 amb més projectes proposats des 
dels barris per als barris i millorar la informa-
ció, comunicació i coneixement de l’àmplia 

oferta que tenim a la ciutat, creant un inter-
relació entre les propostes que sorgeixen dels 
barris i les que son fruit de la programació 
dissenyada per l’Ajuntament.

Però els barris i el seu moviment associatiu 
són molt més que festes. El suport a la Gent 
Gran a través el projecte Guaita, hi som tots?, 
la recollida de signatura contra la pobresa 
energètica, la Gala Solidària per recollir jo-
guines, el suport i seguiment de la creació 
del baixador de Bellissens a través de la Taula 
que vàrem impulsar, les comissions de se-
guretat, la Taula de Qualitat de l’Aire, les re-
ivindicacions puntuals, com ara el pàrquing 
de l’hospital de Sant Joan, de millora de les 

instal·lacions elèctriques, i un llarg etcètera 
que fan de les entitats veïnals federades l’àni-
ma, el cor d’una ciutat que necessita tots ple-
gats per continuar treballant en la millora de 
la nostra qualitat de vida, del nostre entorn 
i a la vegada fer de Reus un model de convi-
vència, de tolerància, de solidaritat, en el que 
tothom és protagonista i responsable del seu 
present i del seu futur. Una ciutat feta per als 
barris i des dels barris, perquè Reus comença 
als barris.

VALENTÍN RODRÍGUEZ
President FAVR

Els barris i el seu moviment 
associatiu són molt més que 
festes

L’èxit i la bona acollida de les 
propostes ens encoratja a 
tornar-les a programar

A cop segur

TRIBUNA

No seré jo qui negui a la pizza –en concret a la 
napolitana feta de pasta de pa, tomàquet, al-
fàbrega, oli d’oliva i les dues mozzarelles– les 
virtuts i mèrits que l’han dut a ser reconegu-
da per la Unesco com a Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. Però si que em permetré la-
mentar l’oportunitat perduda de reconèixer 
una certa unitat d’acció i evolució de la cuina 
a la Mediterrània occidental.

Perquè, tot i que el mateix organisme de la 
ONU ja va reconèixer l’any 2010, gràcies a la 
candidatura conjunta d’Itàlia, Grècia, Marroc 
i l’estat espanyol, la dieta mediterrània com 
un dels elements d’aquest patrimoni, ara 
s’hauria pogut ser més generós i rigorós reco-
neixent en la pizza la variant actual d’aquella 

coca enramada menjada a les terres del regne 
d’Aragó. Inclosa la meitat sud de la bota itali-
ana de recapte que, segurament hereva de les 
tradicions romanes, es preparava.

Una coca derivada de la tradició de deixar 
que els pobres espiguessin els camps de blat 
ja segat per tenir blat amb què fer la farina 

que, molta pels moliners i pastada pels for-
ners, es coronava amb els productes que la 
gent els donava –en un precedent curiós de 
l’actual Gran Recapta– per garantir-los una 
menjada festiva, sovint el dia de la festa ma-
jor d’estiu.

Desprès, amb l’aventura del Nou Món i els 

canvis alimentaris que suposà, els italians es 
decantaren pel tomàquet i nosaltres pel pe-
brot. Assecant-los o fent-los salsa per diver-
sos usos. Però aquella tradició amb vocació 
de patrimoni universal va seguir present i 
viva. Hauria estat interessant que la Unesco 
ho hagués reconegut.

Perquè la cuina no ha tingut mai fronteres. 
I això, justament els italians que fan de la pas-
ta un dels seus signes d’identitat tot i la lle-
genda de Marco Polo duent-la a la Mediter-

rània des d’orient, ho haurien d’haver tingut 
en compte. Que nosaltres rematem la coca 
enramada amb el vermell del pebrot escali-
vat i ells ho facin amb el del tomàquet triturat 
i cuit hauria de ser destacat com una lloable 
diversitat més que com una diferència insal-
vable. La cuina mediterrània s’ho mereixia. 

Aquella tradició amb vocació 
de patrimoni universal va 
serguir present i viva

S’hauria pogut ser més 
generós reconeixent la pizza 
la variant actual de la coca

Una oportunitat perduda

FRANCESC MURGADAS

TRIBUNA

L’economia circular aposta per canviar els 
actuals models de producció, que per afavo-
rir el consumisme, fabrica productes obso-
lets de curta durada. Només cal recordar la 
duració d’un electrodomèstic d’abans, més 
de 25 anys i els d’ara de 5 a 10 anys. En el seu 
lloc pretén aconseguir que cada producte 
tingui múltiples cicles d’ús i fabricació, és a 
dir, que els recursos es converteixin en pro-
ductes, els productes en residus i els residus 
en recursos.

 Consisteix ni més ni menys, en la posada 

en pràctica de l’expressió de que res es perd, 
sinó que tot es transforma. Suposa anar més 
enllà de reciclatge; no es tracta només de 
minimitzar o reparar els danys, sinó de pre-
servar els ecosistemes naturals, apostant per 

dissenyar els productes de tal manera, que 
l’essència del material es mantingui i sigui fà-
cil extreure els seus components per a la seva 
regeneració o la seva devolució a la terra.

 L’economia circular és rendible, sobretot 

en la reindustrialització de la vida local, per 
superar la creixent precarietat. Les empreses 
s’estan adonant, que reutilitzar i compartir 
recursos té també sentit des del punt de vista 
econòmic, com una de les alternatives possi-
bles. Encara que desconeguem el seu abast, 
del que no hi ha dubte és que l’economia cir-
cular és el símptoma, però també la cura, de 
les fissures del nostre insostenible sistema de 

creixement. Tenint en compte, que la pobla-
ció mundial actual de 7.000 milions, en pocs 
anys pot arribar als 10.000 milions, el que 
avui anomenem residu demà serà necessàri-
ament recurs.

És el símptoma, però també 
la cura, de les fissures del 
nostre sistema de creixement

L’economia circular  és 
rendible per superar la 
creixent precarietat 

L’economia circular

JOSEP ARACiL i XARRié  

+ CONFIDENCIAL

El bars també demanen votar
En les eleccions del dia d’avui es preveu una participació rècord, 
i és que aquests són uns comicis ben inusuals. Per si algú encara 
tenia dubtes, el bar Doyma ho recorda des de Torrenova  amb 
una pancarta: «El 21-D no te quedes en casa, sal a votar!!».

CRISTINA AGUILAR

La capital tarragonina es preparava ahir per afrontar una jornada 
d’eleccions inaudita i històrica, quan la notícia de la mort sobtada 
del líder municipal del PDeCAT, Albert Abelló, sacsejava la ciutat. 
Amb el record, encara recent, de la pèrdua de la regidora d’Es-
ports, Marbel Negueruela –el passat mes de febrer– l’Ajuntament 
baixava les banderes a mig pal per segona vegada aquest any. Al-
bert Abelló, qui exercia, des del 2015, com a regidor en l’oposició 
des de les eleccions de 2015 ha destacat, especialment, per la seva 
trajectòria empresarial a la capital tarragonina. Com a jove em-
prenedor va despuntar de seguida i va destacar com a empresari 
creatiu i pioner. Entre 2006 i 2015 va passar a presidir la Cambra 
de Comerç de Tarragona, on va utilitzar el seu olfacte empresarial 
per innovar i posar en marxa una iniciativa pionera que, després, 
s’ha traslladat arreu de Catalunya: la ruta gastronòmica Tarrago-
na dTapes; una ruta que pràcticament tots els tarragonins i molts 
ciutadans d’altres municipis coneixen. Actualment compaginava 
la seva tasca política a la plaça de la Font amb la gerència d’una 
parada de venda de sushi al renovat Mercat Central de Tarragona. 
Albert Abelló, sense dubte, ha estat un d’aquells tarragonins que 
han deixat empenta a la ciutat.

Commoció a la ciutat de 
Tarragona per la mort del 
regidor Albert Abelló

EDITORIAL

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado
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LA VANGUARDIA 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20171220/433780481038/muere-albert-abello-portavoz-

pdecat-ayuntamiento-tarragona.html 

 

 
 

El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Tarragona, Albert Abelló, ha muerto este miércoles a los 57 años. 

Según confirman fuentes del grupo municipal, el dirigente político ha sufrido un infarto. El Ayuntamiento ha recibido 

el aviso de su traspaso pasadas las 15 horas. Abelló ha muerto en un despacho cercano al Mercat Central de 

Tarragona, donde regenta alguna parada. 

Actualmente, Abelló ostentaba la presidencia del Consorci d’Aigües de Tarragona. Nacido en 1960, Abelló fue el 

fundador de la empresa especializada de venta de productos congelados Anna Pons y también fue el máximo 

responsable de la Cambra de Comerç de Tarragona del 2006 a 2015. Actualmente, era patrono de la Fundación 

Topromi y consejero de la Autoritat Portuària de Tarragona. Fue el candidato de la extinta CiU en las municipales de 

2015 al Ayuntamiento de Tarragona, donde actualmente ejercía de portavoz del grupo municipal. 

La Cambra de Tarragona ya ha expresado formalmente su pésame por la desaparición de Abelló, destacando 

su “irreparable y muy sentida pérdida”. El organismo cameral destaca como el desaparecido político y empresario 

fue un “gran dinamizador” en todos los ámbitos y la Cambra destaca su papel como líder en defensa de la 

reclamación de las infraestructuras necesarias para garantizar la competitividad de las empresas y la movilidad de 

las personas. 

A nivel más popular, la Cambra hace hincapié en el hecho que, entre otras contribuciones, Abelló será recordado por 

aportaciones como el Tarragona dtapes, una “iniciativa pionera en el país” -tal como reconoce la entidad cameral- 

que “revolucionó la promoción gastronómica a través de las tapas y que ha sido adaptada posteriormente por muchas 

otras poblaciones”. 

La Cambra de Tarragona ha expresado en Twitter el “estado de shock” ante la pérdida de quien fue presidente del 

ente entre 2006 y 2015. 

Josep Fèlix Ballesteros: “Abelló era una persona positiva y de gran bondad” 

http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20171220/433780481038/muere-albert-abello-portavoz-pdecat-ayuntamiento-tarragona.html
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20171220/433780481038/muere-albert-abello-portavoz-pdecat-ayuntamiento-tarragona.html
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El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado dos días de duelo oficial este jueves y viernes a causa de la muerte 

del portavoz del PDeCAT. Durante estas dos jornadas, la bandera de todos los edificios municipales ondeará amedia 

asta y se suspenderán todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento, así como todas las expresiones 

festivas y de celebración. 

En una Junta de Portaveus extraordinaria celebrada la tarde de este miércoles se ha acordado posponer la sesión del 

plenario municipal del viernes al 28 de este mes. El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha expresado el inmenso 

dolor de los tarraconenses, ha dado su pésame a la familia, amigos y compañeros de partido, y ha recordado a 

Abelló como “una persona positiva y de gran bondad”. 

 

Primeras reacciones 

La repentina muerte del empresario y político tarraconense ha causado una fuerte conmoción y se han multiplicado 

los mensajes de pésame y de apoyo a la familia en las redes sociales. Entre otras muchas personalidades, la 

coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha escrito en su cuenta de Twitter que ha sentido “una tristeza inmensa” al 

conocer la muerte Abelló. 

En un apunte en la misma red social, el cabeza de lista de JuntsxCat en la demarcación de Tarragona, Eusebi 

Campdepadrós, ha manifestado su “tristeza” por la muerte de Abelló, y ha dado su pésame y calor a la familia y 

amigos del fallecido. También sus compañeros del PDeCAT de la demarcación tarraconense. 

También el alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèix Ballesteros, le ha dedicado unas palabras y ha recordado 

que Abelló es el segundo concejal que muere de infarto este mandato, tras el fallecimiento de Isabel Negueruela, del 

PP, el pasado 9 de febrero. También han mostrado su pésame el resto de formaciones políticas presentes en el 

Consistorio tarraconense. 
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Catalunya podria
entrar en alerta
de sequera al març

SOCIETAT

Catalunya està en risc d’en-
trar en un episodi d’alerta de
sequera, que s’activa quan els
nivells de reserva dels pan-
tans se situen per sota del
40%, si es confirmen les pre-
visions negatives de pluges.
Aquest escenari podria arribar
al mes de març, ja que actual-
ment els nivells estan al 46%.
Davant d’aquesta situació, Ai-
gües de Barcelona va defen-
sar ahir la reutilització d’aigua
regenerada com el millor re-
curs per combatre la prealerta
de sequera i garantir el sub-
ministrament d’aigua potable.
En una visita a la depuradora
del Baix Llobregat, el cap de la
planta EDAR El Prat, Javier
Santos, va recordar que el
2017 “ha estat el pitjor dels úl-
tims cinquanta anys perquè
ha plogut poc i malament, i no
s’ha pogut fer una recàrrega
de tots els embassaments de
Catalunya”. Precisament

aquesta regeneració es podria
fer a la planta baixllobregati-
na, que disposa d’una estació
regeneradora d’aigües residu-
als (ERA) que pot tractar més
de 300 milions de litres al dia,
una xifra equivalent a la capa-
citat de cent piscines olímpi-
ques. Així, es podrien impul-
sar uns dos mil litres per se-
gon d’aigua regenerada  que
podrien ser tractats a la pota-
bilitzadora de Sant Joan Despí
per convertir-la en apta per al
consum humà. Ara mateix,
però, la depuradora només
funciona al 0,7% de capacitat,
ja que tracta seixanta milions
de litres al mes. “L’ERA és la
millor infraestructura per pal-
liar la sequera perquè és la
més eficient i sostenible”, va
assegurar Santos, que va
apuntar que altres mesures
com la dessalinitzadora tenen
un cost tres vegades superior.
■ REDACCIÓ

La depuradora del Baix Llobregat, situada al Prat, disposa
d’una estació regeneradora d’aigües residuals ■ EFE

Un mosso fora de
servei, detingut per
haver punxat les
rodes de camions

SOCIETAT

El detingut dimarts acusat
d’haver punxat rodes de ca-
mions a l’AP-7 de matinada a
la zona del Vallès els dies 1 i 5
de desembre és un agent dels
Mossos d’Esquadra que des
del setembre estava fora de
servei. Es tracta d’un home de
51 anys, veí de Montmeló, que
hauria actuat sol i de manera
premeditada. Hauria de pas-
sar a disposició judicial avui.

Quan la investigació poli-
cial va concloure la presump-
ta relació del detingut amb la
punxada massiva de rodes de
camions –una cinquantena
en dues matinades–, els fets
es van posar en coneixement
de la divisió d’afers interns
dels Mossos d’Esquadra. Se li
va obrir un expedient discipli-
nari i està suspès de les seves
funcions. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

Operació contra
la pornografia
infantil en
una llibreria

Un agent revisa imatges de
pornografia ■ EL PUNT AVUI

Els Mossos d’Esquadra van es-
corcollar ahir una llibreria de
l’Eixample de Barcelona en una
operació contra la pornografia
infantil. Segons fonts policials,
seria la segona fase de l’opera-
ció que a l’agost del 2016 va
permetre la detecció a Tortosa
d’un grup criminal que es de-
dicava a l’explotació sexual de
menors i a la producció i ven-
da de pornografia infantil. En-
tre els víctimes hi havia alme-
nys 29 menors tutelats i es
van detenir set persones. Se-
gons l’ACN, els agents van en-
trar a la llibreria per la sospita
que hi havia un miler de DVD
en què sortien menors i s’ha
d’analitzar si hi ha material
amb contingut pedòfil. De fet,
la segona fase va començar al
novembre i, segons la policia,
s’han fet algunes detencions.
També ahir es van detenir tres
joves –dos menors– per distri-
bució de pornografia infantil
per mitjà d’una aplicació de
missatgeria instantània. Una
detenció va ser a Vallirana
(Baix Llobregat). ■ REDACCIÓ

Consternació per la
mort sobtada del
portaveu tarragoní
del PDeCAT

POLÍTICA

El portaveu del PDeCat a
l’Ajuntament de Tarragona, Al-
bert Abelló, va morir ahir al
migdia després de tenir un in-
fart a 57 anys d’edat. La notí-
cia va consternar tot el con-
sistori, que enguany ja havia
patit la mort d’una altra regi-
dora, Marbel Negueruela (PP),
pel mateix motiu. Abelló pre-
sidia el Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT) i havia estat
president de la Cambra de
Comerç. ■ REDACCIÓ
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MARINA FAR VILANOVA SA
ANUNCIO DE ACUERDO 

DE REDUCCIÓN DE CAPITAL
En fecha 29 de noviembre de 2017, la com-
pañía MARINA FAR VILANOVA SA por
acuerdo de la Junta General Universal de ac-
cionistas acordó por unanimidad reducir su
capital social con la finalidad de restablecer
el equilibrio entre el capital social y el patri-
monio neto e incrementar la reserva legal, en
la cantidad de 2.004.963,52, quedando fijado
el capital tras dicha reducción en la cantidad
de 959.536,58 euros. La reducción se llevó a
cabo mediante la reducción del valor nominal
de las 8.691 acciones en las que se divide el
capital, en el importe 230,694226211023 eu-
ros por acción, quedando el valor nominal de
cada acción en la cantidad de
110,405773788977 euros.
En la misma fecha y acto seguido, la Junta
General Universal de accionistas acordó por
unanimidad reducir el capital social con la fi-
nalidad de constituir reservas voluntarias, en
el importe de 898.699,58 euros, quedando
un capital social final tras dicha reducción de
60.837 euros. La reducción también se llevó
a cabo mediante la reducción del valor nomi-
nal de las 8.691 acciones en las que se divi-
de el capital social, en el impor te de
103,405773788977 euros por acción, que-
dando el valor nominal de cada acción en la
cantidad de 7 euros.
En relación a la referida reducción de capital
con la finalidad de constituir reservas volun-
tarias, se hace constar el derecho de oposi-
ción que asiste a los acreedores, conforme
al artículo 334 y siguientes de la Ley de So-
ciedades de Capital.
L’Hospitalet de Llobregat, 
a 15 de diciembre de 2017.
DISRAY TRADE SLU representada
por D. Jordi Cornadó Vidal.
Presidente del Consejo de Administración.
D. Joan Carles Savall Olivella.
Secretario del Consejo de Administración.
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/10935/mor/infart/president/consorci/aigues/tarragona/albert/abello 

 

 

 
El President del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), Albert Abelló i Hierro, ha mort sobtadament a causa d’un 

infart a primera hora de la tarda d’este dimecres, 20 de desembre, mentre es trobava al seu despatx professional, 

prop del mercat de Tarragona. 

 

La notícia ha sorprès el conjunt de la societat i a tots els membres del CAT. El director gerent, Josep-Xavier Pujol, ha 

mostrat la seva estupefacció. Tot just este capvespre estava previst l’últim Consell d’Administració de l’any del CAT 

que presidia el mateix Abelló. El Consell d’Administració i el personal han traslladat el condol a la família, en nom de 

tot el Consorci, tal com exposa el Consorci en una nota de premsa. 

 

El 24 de juliol de 2016 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va donar possessió del càrrec de President 

del CAT a Albert Abelló d’acord amb allò que es preveu als articles 5, 6 i 7 dels Estatuts amb relació als representants 

que designa la Generalitat de Catalunya. 

 

Durant la seua presidència al CAT, s’ha posat en marxa la planta d’ozó per millorar la qualitat de l’agua i que va 

inaugurar el president de la Generalitat el passat 21 de juny. També tenia previst posar en marxa un ambiciós Pla 

Estratègic pel quadrienni 2018-2021, que feia unes setmanes s’ha enllestit. 

 

Perfil del president 

Albert Abelló era regidor i presidia el grup municipal PDeCAT a l’ Ajuntament de Tarragona des del juny de 2015. 

Tècnic en Automoció, format a les escoles ESADE i EADA, era un empresari que havia estat present en diferents 

iniciatives empresarials tant de l’àmbit nacional com internacional. Va ser President de la Cambra de Comerç de 

Tarragona des de l’any 2006 fins inicis del 2015, com també President de la Fundació Topromi, membre del Consell 

d’Administració del Port de Tarragona, i vicepresident de Catalunya Caixa. Com emprenedor, va recolzat sempre la 

innovació, el rigor professional, la capacitat de gestió i la implantació de noves formes de relació amb els 

consumidors. 

 

http://www.aguaita.cat/noticia/10935/mor/infart/president/consorci/aigues/tarragona/albert/abello
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/7089-mor-d-un-d-infart-el-president-del-cat-albert-

abello?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=1e59a7c934-

NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-1e59a7c934-181399113 

 

 

El President del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), Albert Abelló i Hierro, ha mort sobtadament a causa d’un 
infart a primera hora de la tarda d’aquest dimecres, 20 de desembre, mentre es trobava al seu despatx professional, 
prop del mercat de Tarragona. 

La notícia ha sorprès el conjunt de la societat i a tots els membres del CAT. El director gerent, Josep-Xavier Pujol, ha 
mostrat la seva estupefacció per la notícia. Tot just aquest capvespre estava previst l’últim Consell d’Administració de 
l’any del CAT que presidia el mateix Abelló. El Consell d’Administració i el personal han traslladat el condol a la 
família, en nom de tot el Consorci 

El 24 de juliol de 2016 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va donar possessió del càrrec de President 
del CAT a Albert Abelló d’acord amb allò que es preveu als articles 5, 6 i 7 dels Estatuts amb relació als representants 
que designa la Generalitat de Catalunya. 

Durant la seva presidència al CAT, s’ha posat en marxa la planta d’ozó per millorar la qualitat de l’agua i que va 
inaugurar el president de la Generalitat el passat 21 de juny. També tenia previst posar en marxa un ambiciós Pla 
Estratègic pel quadrienni 2018-2021, que feia unes setmanes s’ha enllestit. 

Perfil del president 

Albert Abelló era regidor i presidia el grup municipal PDeCAT a l’ Ajuntament de Tarragona des del juny de 2015. 
Tècnic en Automoció, format a les escoles ESADE i EADA, era un empresari que havia estat present en diferents 
iniciatives empresarials tant de l’àmbit nacional com internacional. Va ser President de la Cambra de Comerç de 
Tarragona des de l’any 2006 fins inicis del 2015, com també President de la Fundació Topromi, membre del Consell 
d’Administració del Port de Tarragona, i vicepresident de Catalunya Caixa. Com emprenedor, va recolzat sempre la 
innovació, el rigor professional, la capacitat de gestió i la implantació de noves formes de relació amb els 
consumidors. 

  

http://www.ebredigital.cat/societat/7089-mor-d-un-d-infart-el-president-del-cat-albert-abello?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=1e59a7c934-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-1e59a7c934-181399113
http://www.ebredigital.cat/societat/7089-mor-d-un-d-infart-el-president-del-cat-albert-abello?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=1e59a7c934-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-1e59a7c934-181399113
http://www.ebredigital.cat/societat/7089-mor-d-un-d-infart-el-president-del-cat-albert-abello?utm_source=Not%C3%ADcies&utm_campaign=1e59a7c934-NEWSLETTER&utm_medium=email&utm_term=0_a2b6549bdf-1e59a7c934-181399113
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IMAGINA RADIO 

http://www.imaginaradio.cat/2017/12/20/mor-albert-abello-president-del-cat-i-portaveu-del-pdecat-a-

lajuntament-de-tarragona/ 

 
El portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha mort aquest dimecres als 57 anys. 
Segons han confirmat a l’ACN fonts del grup municipal, el dirigent polític ha patit un infart. Abelló també 
ostentava la presidència del Consorci d’Aigües de Tarragona, des del juliol del 2016, i havia estat president de 
la Cambra de Tarragona. El portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha mort aquest 
dimecres als 57 anys. Segons han confirmat a l’ACN fonts del grup municipal, el dirigent polític ha patit un infart. 
Abelló també ostentava la presidència del Consorci d’Aigües de Tarragona i havia estat president de la Cambra 
de Tarragona. 

Nascut a Tarragona el 1960, Abelló era tècnic superior en Automoció i màster en Màrqueting. També s’havia 
format a ESADE i EADA en màrqueting comercial, comunicació i idiomes. Als 21 anys va començar la seva 
trajectòria en el món empresarial, on es va especialitzar en el sector de l’alimentació. L’any 1987 va fundar la 
cadena de supermercats ‘Ana Pons’, de venda d’aliments congelats. Actualment, regentava negocis locals. 

Albert Abelló va presidir la Cambra de Tarragona entre el 2006 i el 2015, any en què va deixar el càrrec per 
postular-se com a candidat de CiU a l’alcaldia. El juny del 2015, la llista que encapçalava va obtenir tres 
regidors. 

  

http://www.imaginaradio.cat/2017/12/20/mor-albert-abello-president-del-cat-i-portaveu-del-pdecat-a-lajuntament-de-tarragona/
http://www.imaginaradio.cat/2017/12/20/mor-albert-abello-president-del-cat-i-portaveu-del-pdecat-a-lajuntament-de-tarragona/
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Mor_Albert_Abello_president_del_CAT/14155 

 

 
 

  

http://teveon.tv/noticia/Mor_Albert_Abello_president_del_CAT/14155
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CAMP DE TARRAGONA 

CIRC DE TARRAGONA 

http://www.circdetarragona.com/noticia/6407/tgn-decreta-dos-dies-de-dol-oficial-per-la-mort-del-politic-i-

empresari-albert-abello 

 

  

http://www.circdetarragona.com/noticia/6407/tgn-decreta-dos-dies-de-dol-oficial-per-la-mort-del-politic-i-empresari-albert-abello
http://www.circdetarragona.com/noticia/6407/tgn-decreta-dos-dies-de-dol-oficial-per-la-mort-del-politic-i-empresari-albert-abello
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INFOCAMP 

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/16067-el-consorci-d-aiguees-de-tarragona-cat-lamenta-

la-mort-del-president-albert-abello 

 

El president del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), Albert Abelló i Hierro, ha mort sobtadament a causa d’un 
infart a primera hora de la tarda d’aquest dimecres, 20 de desembre, mentre es trobava al seu despatx professional, 
prop del mercat de Tarragona. 

La notícia ha sorprès el conjunt de la societat i a tots els membres del CAT. El director gerent, Josep-Xavier Pujol, ha 
mostrat la seva estupefacció per la notícia. Tot just aquest capvespre estava previst l’últim Consell d’Administració de 
l’any del CAT que presidia el mateix Abelló. El Consell d’Administració i el personal han traslladat el condol a la 
família, en nom de tot el Consorci. 

El 24 de juliol de 2016 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va donar possessió del càrrec de President 
del CAT a Albert Abelló d’acord amb allò que es preveu als articles 5, 6 i 7 dels Estatuts amb relació als representants 
que designa la Generalitat de Catalunya. 

Durant la seva presidència al CAT, s’ha posat en marxa la planta d’ozó per millorar la qualitat de l’agua i que va 
inaugurar el president de la Generalitat el passat 21 de juny. També tenia previst posar en marxa un ambiciós Pla 
Estratègic pel quadrienni 2018-2021, que feia unes setmanes s’ha enllestit.  

http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/16067-el-consorci-d-aiguees-de-tarragona-cat-lamenta-la-mort-del-president-albert-abello
http://www.infocamp.cat/arxiu-seccio-societat/item/16067-el-consorci-d-aiguees-de-tarragona-cat-lamenta-la-mort-del-president-albert-abello
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NACIONAL DIGITAL 

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25087/ajuntament/tarragona/decreta/dos/dies/dol/oficial/mort/

abello 

 

 

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha decretat dos dies de dol oficial a la ciutat amb motiu de la mort 

sobtada d'aquest dimecres del portaveu del PDECat, Albert Abelló. Durant aquests dos dies, la bandera de la ciutat 

onejarà a mig pal a tots els edificis municipals i se suspendran tots els actes oficials organitzats pel consistori i totes 

les expressions festives i de celebració. 

 

En una junta de portaveus extraordinària celebrada aquesta tarda s’ha acordat que la sessió del plenari prevista per 

aquest divendres 22 de desembre, s’ajorni fins al dia 28 d’aquest mes. 

 

Albert Abelló ha mort aquest dimecres als 57 anys a causa d'un infart, segons han afirmat fonts del partit. El portaveu 

del PDECat  també ostentava la presidència del Consorci d’Aigües de Tarragona i havia estat president de la Cambra 

de Tarragona. 

  

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25087/ajuntament/tarragona/decreta/dos/dies/dol/oficial/mort/abello
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25087/ajuntament/tarragona/decreta/dos/dies/dol/oficial/mort/abello
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25081/mor/albert/abello/portaveu/pdecat/ajuntament/tarragona
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/25081/mor/albert/abello/portaveu/pdecat/ajuntament/tarragona
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NOTÍCIES TGN 

http://sur.ly/o/noticiestgn.cat/AA000014 

 
El polític tarragoní Albert Abelló, líder del grup municipal del PeDCAT a l’Ajuntament de Tarragona, ha mort aquest 

migdia a causa d’un infart quan estava al seu despatx professional al Mercat Central, on també regentava una parada 

de sushi. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat serveis sanitaris que no han pogut reanimar-lo. Abelló tenia 57 anys. 

Abelló era una persona molt coneguda a Tarragona i havia estat, a banda d’un empresari d’èxit, president de la 

Cambra de Comerç de Tarragona. 

Des de Notíciestgn lamentem aquesta pèrdua i fem arribar el nostre condol als seus familiars i amics. 

Tot seguit, el comunicat de la Cambra de Comerç de Tarragona, d’on Abelló fou president durant nou anys: 

«Ens ha deixat l’Albert Abelló 

Albert Abelló, president de la Cambra de Tarragona de 2006 a 2015, ha mort avui a la ciutat de Tarragona. Els òrgans 

de govern i els treballadors de la corporació, encapçalats per Laura Roigé, presidenta, volen mostrar el seu més 

sentit condol als familiars i amics de l’Albert per aquesta irreparable i molt sentida pèrdua. 

L’Albert va ser una gran dinamitzador de la Cambra de Tarragona, en tots els àmbits. A nivell popular se’l recordarà 

sempre per ser l’impulsor dels Tarragona dTapes, una iniciativa pionera al país que va revolucionar la promoció 

gastronòmica a través de les tapes. Una idea que avui s’ha replicat al conjunt de Catalunya. 

Va posar en valor a la Cambra en l’encesa defensa que va fer de la reclamació de les infraestructures necessàries 

per garantir la competitivitat de les empreses i la mobilitat de les persones. 

http://sur.ly/o/noticiestgn.cat/AA000014
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Durant el seu mandat la internacionalització de les empreses va ser també una prioritat i la Cambra de Tarragona es 

va convertir en un referent a nivell de tot l’Estat per la seva experiència i coneixement dels mercats africans, sobretot 

els subsaharians. 

Va liderar la Cambra en un dels moments més complexos per les cambres espanyoles. I és que el desembre de 2010 

un reial decret de l’Administració Zapatero va posar fi al model fins llavors existent a l’espera d’una nova Llei de 

Cambres. Albert Abelló va aprofitar per modernitzar la institució i dotar-la de les eines necessàries per fer-la 

competitiva i més útil als interessos dels empresaris i emprenedors». 

Des de la confederació empresarial de la CEPTA, també han mostrat el seu condol per la pèrdua i han destacat «la 

seva innegable contribució al món de l’empresa de les nostres comarques i també a la feina que va desenvolupar al 

capdavant de la Cambra de Comerç de Tarragona, un càrrec que fa exercir del 2006 fins al 2015 i que evidencia la 

seva aportació a favor del conjunt dels empresaris i empresàries de les comarques de Tarragona».  

Albert Abelló 

Tècnic Superior en Automoció i Màster en Màrqueting.  Es va formar, també, a les prestigioses escoles de negocis 

ESADE i EADA, en màrqueting comercial, comunicació i idiomes. 

Abelló s’inicià de molt jove, amb 21 anys, en el món de l’empresa. I l’any 1987, amb 27 anys, fundà la cadena de 

botigues Ana Pons. Especialitzades en la venda d’aliments congelats, l’empresa es va estendre arreu del territori 

català gràcies a la innovació, el rigor professional i la capacitat de gestió d’Albert Abelló, que va convertir Ana Pons 

en un referent empresarial i una companyia pionera en la implantació de noves formes de relació amb els 

consumidors, com ara la distribució de les comandes a domicili mitjançant la venda per catàleg i telèfon. I per Internet 

després. Posteriorment, a l’any 2002 l’empresa s’integrà a grup Agrolimen, una multinacional catalana líder en el 

sector de l’alimentació. 

Desenvolupà, conjuntament amb el seu fill Albert  i un grup molt competent de joves professionals, una 

iniciativa  pionera i amb creixent èxit a Internet: Ilustrum, una revolució en el concepte de col·leccionisme, 

entreteniment i relacions socials, que assolí milers de seguidors arreu del món. 

Albert Abelló presidí la Fundació Topromi, fou conseller de l’Autoritat Portuària de Tarragona, conseller de Catalunya 

Banc i president de la Fundació Caixa Tarragona. 
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REPUBLICA CHECA 

http://www.larepublicacheca.com/ballesteros-decreta-2-dies-dol-mort-regidor-albert-abello/ 

 

  

http://www.larepublicacheca.com/ballesteros-decreta-2-dies-dol-mort-regidor-albert-abello/
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REUS DIGITAL 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/mor-albert-abello-portaveu-del-pdecat-lajuntament-de-tarragona 

 

 

El portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha mort aquest dimecres al migdia als 57 

anys. Segons han confirmat a l’ACN fonts del grup municipal, el regidor ha patit un infart. El dirigent es trobava 

al seu despatx, a prop del Mercat Central de Tarragona. Abelló també ostentava la presidència del Consorci 

d’Aigües de Tarragona i havia presidit la Cambra de Tarragona entre els anys 2006 i 2015. La mort sobtada 

d’Abelló ha desencadenat nombroses mostres de condol a les xarxes socials, entre elles les de diversos companys 

de consistori i representants de totes les formacions polítiques. L’Ajuntament ha convocat una reunió 
extraordinària de la Junta de Portaveus per aquest dimecres a les sis de la tarda. 

En un comunicat, el Partit Demòcrata ha lamentat profundament la mort del portaveu del grup municipal a 

Tarragona i ha traslladat el seu “condol i escalf als seus familiars i amics”. La coordinadora del partit Marta 

Pascal, ha manifestat una “tristor immensa” per la pèrdua del regidor. El conseller destituït Josep Rull també ha 

reaccionat a través de les xarxes socials. “Trist i consternat. Albert Abelló, la força de l’optimisme. Una gran 
persona, un bon amic”.  

El portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, s’ha mostrat “trasbalsat pel traspàs de l’amic 

Albert Abelló”. El de Ciutadans, Rubén Viñuales, ha dit sentir-se “absolutament impactat” per la mort del 

regidor del PDeCAT. “Colpits per la sobtada mort del portaveu del PDeCAT, Albert Abelló. El nostre condol i 

afecte a la seva família, amics i companys”, ha expressat el PP de Tarragona. El grup municipal de la CUP també 

s’ha sumat a les mostres de condol i ha traslladat “tota la força a família, amics i al PDeCAT de Tarragona”. La 

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/mor-albert-abello-portaveu-del-pdecat-lajuntament-de-tarragona
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portaveu d’ICV-EUiA, Arga Sentís, ha traslladat la seva tristor per “aquesta pèrdua tan sobtada”. Des d’Units per 

Avançar també han manifestat el seu condol per la mort d’Abelló. 

Cal recordar que, el passat 9 de febrer, la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Marbel Negueruela 
(PP) , també va morir de forma sobtada com a conseqüència d’un infart.  

“Glaçat per la mort d’Albert Abelló. Ho lamento molt”, ha piulat l’exregidor tarragoní i exdiputat pel PSC, 

Carles Castillo. Des de Reus, Marc Arza, regidor del PDeCAT, ha afirmat que la mort d’Abelló és “una notícia 

trista” i ha enviat una abraçada a tots els regidors i a la secció local del partit. 

El cap de llista de Junts per Catalunya per Tarragona, Eusebi Campdepadrós, també ha expressat la seva tristesa i 

el seu condol a la família a través de les xarxes socials. “Sempre en recordaré la seva gran vocació empresarial i 

de servei públic”, ha dit del polític i empresari tarragoní. El candidat de Cs, Matías Alonso, s’ha mostrat 

“commocionat” i ha traslladat el seu “condol i solidaritat” a familiars, amics i companys. La cap de llista de 
Catalunya En Comú-Podem, Yolanda López, també ha manifestat el seu “més sentit condol”. 

L’alcalde d’Altafulla i diputat d’En Comú Podem al Congrés, Fèlix Alonso, també ha manifestat el seu condol. 

“Ens deixa una bona persona que estimava Tarragona. Els temps que ens toca viure seran més difícils sense el teu 

caràcter i bona disposició per obrir ponts per l’acord”, ha piulat el batlle. L’alcalde de Tortosa i diputat del 

PDeCAT, Ferran Bel, ha dit estar “colpit” per la mort d’Abelló, a qui ha reconegut com “una persona 
compromesa amb la seva ciutat i el seu país”. 

En un comunicat, la Cambra de Tarragona ha expressat el seu condol per la pèrdua del seu president entre els 

anys 2006 i 2015. L’entitat l’ha definit com un “gran dinamitzador” de la Cambra en tots els àmbits. 

L’organització ha destacat la defensa que va fer de “les infraestructures necessàries per garantir la competitivitat 
de les empreses i la mobilitat de les persones” i el seu paper en la internacionalització de les empreses. 

La Cambra de Reus i la confederació empresarial Cepta també han expressat el seu condol i han destacat la tasca 

d’Abelló en favor dels empresaris i empresàries de les comarques tarragonines.  

Un empresari de llarga trajectòria 

Nascut a Tarragona el 1960, Abelló era tècnic superior en Automoció i màster en Màrqueting. També s’havia 

format a ESADE i EADA en màrqueting comercial, comunicació i idiomes. Als 21 anys va començar la seva 

trajectòria en el món empresarial, on es va especialitzar en el sector de l’alimentació. L’any 1987 va fundar la 
cadena de supermercats ‘Ana Pons’, de venda d'aliments congelats. Actualment, regentava negocis locals.  

Albert Abelló va presidir la Cambra de Tarragona entre el 2006 i el 2015, any en què va deixar el càrrec per 

postular-se com a candidat de CiU a l’alcaldia. El juny del 2015, la llista que encapçalava va obtenir tres 
regidors. 
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TAC12 

http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/1906-mor-el-regidor-del-pdecat-de-tarragona-albert-

abello-de-forma-sobtada 

 

Ha mort el portaveu 

del PDeCAT a 

l'Ajuntament de 

Tarragona, Albert 

Abelló, aquest 

migdia, d'un infart, a 

prop del mercat 

central. Tenia 57 

anys. En política hi 

va entrar després 

d'una dilatada 

experiència 

empresarial. Havia 

estat president dels 

paradistes del mercat 

central i president de 

la Cambra de 

Comerç de 

Tarragona. Ara 

també era president del Consorci d'aïgues de Tarragona. És el segon regidor del Ple Municipal 

tarragoní que mor aquest any, després de la regidora d'esports Marbel Negueruela, també per un 

infart. 

Albert Abelló ha mort als 57 anys, a les seves oficines, prop del Mercat Central, on administrava 

una botiga d'alimentació japonesa. Vinculat des de fa anys al sector del comerç, va ser el 

fundador de l'empresa especializada en venda de productes congelats Ana Pons. Va presidir la 

Cambra de Comerç des del 2006 fins el 2015, quan va renunciar al càrrec per presentar-se a les 

eleccions municipals. Va ser substituït per Andreu Suriol, qui precisament fa poques setmanes 

també va deixar la presidència de la Cambra per presentar-se a les eleccions al Parlament. Albert 

Abelló va acabar sent el cap de llista de Convergència i Unió el 2015 després de certes 

controvèrsies internes dins la secció local del partit i en les eleccions municipals que es van 

celebrar aquell any va aconseguir tres regidors a l'Ajuntament de Tarragona. Durant la seva 

etapa de regidor, va protagonitzava la crisi amb un dels seus socis, Josep M. Prats, d'Unió, qui 

després del trencament d'Unió i Convergència va trencar també la coalició a Tarragona passant a 

pactar amb el PSC i el Partit Popular. Això va deixar Albert Abelló amb només dos regidors, 

dels quals ell n'era el portaveu. Amb la dissolució de Convergència Democràtica, va passar al 

Partit Demòcrata. Actualment, Albert Abelló a més de regidor a l'Ajuntament tarragoní, era 

conseller del Consell Comarcal del Tarragonès, patró de la Fundació Topromi i conseller de 

l'Autoritat Portuària de tarragona, a més de president del Consorci d'Aigües de Tarragona des de 

l'estiu del 2016. 

  

http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/1906-mor-el-regidor-del-pdecat-de-tarragona-albert-abello-de-forma-sobtada
http://www.tac12.tv/tarragona/arxiu-tarragona/item/1906-mor-el-regidor-del-pdecat-de-tarragona-albert-abello-de-forma-sobtada
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TARRAGONA21 

http://diaridigital.tarragona21.com/?s=Albert+Abell%C3%B3 

 

El portaveu del grup municipal del PDeCAT a l’ajuntament de Tarragona, Albert Abelló, ha mort aquesta tarda d’un 

infart a l’edat de 57 anys. El que va ser també president de la Cambra de Comerç de Tarragona des del 2006 fins al 

2015 (any en que va deixar el càrrec per presentar-se com a cap de llista al consistori per la llavors CiU) s’ha trobat 

malament cap a les 15.30 hores mentre es trobava al seu despatx professional, situat al costat del Mercat Central, 

víctima d’un atac de cor. Els intents de reanimar-lo amb un desfibril·lador no han tingut èxit. 

Abelló ja no va assistir al plenari del Consell Comarcal del Tarragonès d’ahir dimarts per la nit, del qual en formava 

part, per motius de salut. Tarragona21.cat ha pogut parlar amb el president de l’ens, el socialista Daniel Cid, que 

reconeixia “estar glaçat. Encara no me’n sé avenir. Jo el vaig conèixer com a president de la Cambra i l’únic que puc 

dir a hores d’ara és que era una bona persona i que tenia una bona comunicació amb ell tot i estar en partits tan 

diferents. Sempre ha estat un home de concòrdia i pau”, assenyalava. 

 

El perfil d’un empresari d’èxit 

Segons el perfil elaborat des de la Cambra de Comerç, Abelló era tècnic Superior en Automoció i Màster en 

Màrqueting. Es va formar, també, a les prestigioses escoles de negocis ESADE i EADA, en màrqueting comercial, 

comunicació i idiomes. 

Abelló s’inicià de molt jove, amb 21 anys, en el món de l’empresa. I l’any 1987, amb 27 anys, fundà la cadena de 

botigues Ana Pons. Especialitzades en la venda d’aliments congelats, l’empresa es va estendre arreu del territori 

català gràcies a la innovació, el rigor professional i la capacitat de gestió d’Albert Abelló, que va convertir Ana Pons 

en un referent empresarial i una companyia pionera en la implantació de noves formes de relació amb els 

http://diaridigital.tarragona21.com/?s=Albert+Abell%C3%B3
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consumidors, com ara la distribució de les comandes a domicili mitjançant la venda per catàleg i telèfon. I per Internet 

després. Posteriorment, a l’any 2002 l’empresa s’integrà a grup Agrolimen, una multinacional catalana líder en el 

sector de l’alimentació. 

Desenvolupà, conjuntament amb el seu fill Albert i un grup molt competent de joves professionals, una iniciativa 

pionera i amb creixent èxit a Internet: Ilustrum, una revolució en el concepte de col·leccionisme, entreteniment i 

relacions socials, que assolí milers de seguidors arreu del món. 

Albert Abelló presidí la Fundació Topromi, fou conseller de l’Autoritat Portuària de Tarragona, conseller de Catalunya 

Banc i president de la Fundació Caixa Tarragona. Era al’hora President del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), 

nomenat per Josep Rull el 24 de juliol de 2016. Aquest ens feia públic un comunicat on afirmava que “la notícia ha 

sorprès el conjunt de la societat i a tots els membres del CAT. El director gerent, Josep-Xavier Pujol, ha mostrat la 

seva estupefacció per la notícia. Tot just aquest capvespre estava previst l’últim Consell d’Administració de l’any del 

CAT que presidia el mateix Abelló. El Consell d’Administració i el personal han traslladat el condol a la família, en 

nom de tot el Consorci”. 

L’ens cameral ha reaccionat amb una piulada al seu compte de twitter on reconeixen estar “en estat de xoc” per la 

mort del que va ser el seu màxim mandatari. Posteriorment ha enviat una nota plena de sentiment on es pot 

evidenciar el dolor per la pèrdua d’una de les persones que va saber revitalitzar la institució. Reproduïm íntegrament 

el seu contingut: 

“Albert Abelló, president de la Cambra de Tarragona de 2006 a 2015 ha mort avui a la ciutat de Tarragona. Els 

Òrgans de Govern i els treballadors de la Corporació, encapçalats per Laura Roigé, presidenta, volen mostrar el seu 

més sentit condol als familiars i amics de l’Albert per aquesta irreparable i molt sentida pèrdua. 

L’Albert va ser una gran dinamitzador de la Cambra de Tarragona, en tots els àmbits. A nivell popular se’l recordarà 

sempre per ser l’impulsor dels Tarragona dTapes, una iniciativa pionera al país que va revolucionar la promoció 

gastronòmica a través de les tapes. Una idea que avui s’ha replicat al conjunt de Catalunya. 

Va posar en valor a la Cambra en l’encesa defensa que va fer de la reclamació de les infraestructures necessàries 

per garantir la competitivitat de les empreses i la mobilitat de les persones. 

Durant el seu mandat la internacionalització de les empreses va ser també una prioritat i la Cambra de Tarragona es 

va convertir en un referent a nivell de tot l’Estat per la seva experiència i coneixement dels mercats africans, sobretot 

els subsaharians. 

Va liderar la Cambra en un dels moments més complexos per les cambres espanyoles. I és que el desembre de 2010 

un reial decret de l’Administració Zapatero va posar fi al model fins llavors existent a l’espera d’una nova Llei de 

Cambres. Albert Abelló va aprofitar per modernitzar la institució i dotar-la de les eines necessàries per fer-la 

competitiva i més útil als interessos dels empresaris i emprenedors”. 

Qui també ha volgut manifestar el seu condol és el seu company de partit i ex conseller de Presidència, Jordi Turull. 

El que va ser portaveu del gover de la Generalitat es declarava “molt colpit per la notícia” i donava “tot el meu escalf a 

familiars i amics”. 

Per la seva banda, i via twitter, els “companys del PDeCAT de la vegueria de ComarquesBCN, lamentem la perdua 

de l’Albert Abelló i expressem el condol a la seva família, amics i companys del PDECatTarragona”. 

El president de PIMEC a Tarragona, Josep-Joaquim Sendra, tampoc se’n podia avenir de la mort sobtada d’una 

persona que va conèixer durant la seva etapa la presidència de la Cambra. Parlant en nom propi i de l’entitat, Sendra 

expressa “el meu condol a la família” davant “una pèrdua sobtada” i recorda com, “des de la unitat i també des de la 

discrepància vam treballar en molts fronts i diverses institucions en pro de les PIMES i l’economia del nostre territori”. 

La CEPTA s’ha fet pública una nota on es podia llegir textualment: “Després d’haver rebut la trista notícia de la seva 

pèrdua, des de CEPTA volem expressar el nostre sentit condol als companys, amics i familiars d’Albert Abelló. Des 

de la confederació empresarial, volem posar en relleu la seva innegable contribució al món de l’empresa de les 

nostres comarques i també a la feina que va desenvolupar al capdavant de la Cambra de Comerç de Tarragona, un 

càrrec que fa exercir del 2006 fins al 2015 i que evidencia la seva aportació a favor del conjunt dels empresaris i 

empresàries de les comarques de Tarragona”. 

Alhora, La Via-T ha fet públic al seu facebook, en el seu nom i el dels “nostres associats”, el condol “a la familia 

d’Albert Abelló. Ell sempre va recolzar la nostre entitat i sempre va donar suport al petit comerç de Tarragona. 

D.E.P.”. 

Membres de partits que estaven a les Antípodes de l’ideari d’Abelló també han volgut retre homenatge a les seves 

qualitats humanes. L’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha expressat en el seu nom i de la coalició Catalunya en Comú-

Podem el seu “condol a la família i amics del company Albert Abelló. Ens deixa una bona persona que estimava 
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Tarragona. Els temps que ens toca viure seran més difícils sense el teu caràcter i bona disposició per obrir ponts 

d’acord”. 

Alhora, la companya de consistori per ICV, Arga Sentís, ha piulat sentir-se “molt trista per aquesta pèrdua tan 

sobtada a @TGNAjuntament. Una abraçada a la família i amics de l’Albert Abelló i a la gent de @PDECatTarragona”. 

El regidor d’ERC-MES, Jordi Fortuny, ha volgut recordar al seu company de plenari. “Sense paraules per expressar 

el que sento -afirmava via twitter-. Massa avia ens has deixat, Albert Abelló (…) Em venen moltes converses i 

complicitats per fer de Tarragona una millot ciutat. Una abraçada a Esterh, als seus fills sobre els quals teníem 

converses. Una abraçada Cristina (Guzmán, l’altre regidora del PDeCAT a l’ajuntament tarragoní)”. 

El cap de llista del PP a les eleccions del 21-D i ex-regidor al consistori, Alejandro Fernández, s’ha mostrat 

“absolutament consternat amb la notícia de la mort d’Albert Abelló, empresari i polític tarragoní”. En una piulada en el 

seu compte personal de Twitter, el definia com “un home emprenedor en el més ampli sentit de la paraula, una força 

de la natura. Vam viure moltes coses junts, compartíem moltes visions de Tarragona, encara que tinguessim 

ideologies diferents. A la seva família, amics i companys del PDeCAT la meva afectuosa abraçada”. 

ambé les entitats han volgut expressar el seu reconeixement a la figura d’una persona molt implicada en el batec diari de 

Tarragona. El Ball de Diables i l’Àliga de Tarragona han volgut acompanyar “la família, amics i companys de Consistori i de 

partit en aquests moments de tristesa i dolor”. 

(Seguirà ampliació) 

 

L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA DECRETA DOS DIES DE 

DOL PER LA MORT D’ALBERT ABELLÓ 
Redactat per Tarragona21 | 20/12/2017 

L’Ajuntament de Tarragona ha lamentat i expressat, en un comunicat fet públic aquesta tarda, “el seu més sentit condol per la 

sobtada mort del conseller municipal i portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Joan Albert Abelló Hierro, i vol 

acompanyar en aquests moments difícils la família, els seus amics i companys de consistori i partit”. 

L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, “ha decretat que demà dijous 21 de desembre i divendres 22 siguin considerats dies de dol 

oficial al municipi. Per aquest motiu, durant aquests dos dies, la bandera de la ciutat onejarà a mig pal a tots els edificis municipals 

i se suspendran tots els actes oficials organitzats per l’Ajuntament i totes les expressions festives i de celebració”. 

Alhora, i en una Junta de Portaveus extraordinària celebrada aquesta tarda, “s’ha acordat que la sessió del Plenari Municipal 

prevista per aquest divendres 22 de desembre -i en la qual s’havien de debatre i aprovar els pressupostos municipals per a l’any 

vinent-, s’ajorni fins al dia 28 d’aquest mes”. 

Segons recollia la nota de premsa, Ballesteros ha afirmat que “avui tots els tarragonins i tarragonines sentim un immens dolor. Ha 

perdut la vida un bon amic, un bon company i un bon tarragoní i per aquest motiu vull transmetre el meu condol, en nom de tot 

l’Ajuntament, a la família, els amics i els companys de partit. Abelló era una persona positiva, amb una gran bonhomia i moltes 

ganes per tirar endavant projectes de ciutat”. 

Abelló, qui ha perdut la vida aquest migdia, va ser escollit regidor de l’Ajuntament després de les eleccions municipals de maig de 

2015. Durant aquest temps ha exercit de portaveu del grup municipal del PDeCAT. 

 

  

http://diaridigital.tarragona21.com/lajuntamnt-de-tarragona-decreta-dos-dies-de-dol-per-la-mort-dalbert-abello/
http://diaridigital.tarragona21.com/lajuntamnt-de-tarragona-decreta-dos-dies-de-dol-per-la-mort-dalbert-abello/
http://diaridigital.tarragona21.com/author/tarragona21/
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TARRAGONA RADIO 

http://www.tarragonaradio.cat/noticia/primer_dia_de_dol_oficial_a_tarragona_per_la_mort_dun_infart_alber

t_abello_portaveu_del_pdecat_a_lajuntament_/51641 

Primer dia de dol oficial a Tarragona per la mort d'un infart 
Albert Abelló, portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament 

Publicat el: 20/12/2017 per Tarragona Ràdio 

Mor de manera sobtada Albert Abelló, regidor portaveu 

del PDeCAT a l'Ajuntament de Tarragona. Abelló, de 57 

anys, ha patit un infart aquest dimecres al matí quan es 

trobava a la seva parada del Mercat Central. Empresari i 

polític va començar la seva carrera professional com a 

venedor de peix. El 1987, amb 27 anys, va muntar Anna 

Pons, el seu primer negoci, una cadena d'aliments 

congelats amb 13 establiments a la zona del sud de 

Catalunya. El 2006 va passar a presidir la Cambra de 

Comerç de Tarragona. Al gener de 2015 va abandonar el càrrec per postular-se com a candidat a 

l'alcaldia de Tarragona per Convergència Democràtica de Catalunya. Era regidor a l’Ajuntament des 

del juny d’aquell any i actualment també era president del Consorci d'Aigües de Tarragona. Aquesta 

tarda, a les 18h, tindrà lloc una Junta de portaveus extraordinària per definir com s'organitzarà el 

condol per la mort d'Albert Abelló. S'han decretat dos dies de dol oficial. 

  

Les reaccions i mostres de condol se succeeixen. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, 

també ha fet una piulada en què diu: "Tristor immensa en conèixer la mort del nostre company Albert 

Abelló. Una abraçada ben forta a tota la família i amics i al PDeCAT de Tarragona. Descansa en pau 

Albert". Els grups municipals i regidors companys de consistori també estan manifestant la seva 

sorpresa i consternació pel traspàs sobtat del regidor. La Cambra de Comerç de Tarragona també 

lamenten la seva pèrdua, "ha estat un gran dinamitzador de la Cambra en tots els àmbits" i recorda 

l'ens que va ser pioner en l'impuls del Tarragona de Tapes. La patronal CEPTA, en un comunicat, posa 

de relleu "la seva innegable contribució al món de l'empresa" i la seva tasca al capdavant de la 

Cambra.  

Des de Tarragona Ràdio ens sumem a les mostres de condol i volem expressar tot el nostre suport a 

la família i als amics d’Albert Abelló. 

  

  

http://www.tarragonaradio.cat/noticia/primer_dia_de_dol_oficial_a_tarragona_per_la_mort_dun_infart_albert_abello_portaveu_del_pdecat_a_lajuntament_/51641
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/primer_dia_de_dol_oficial_a_tarragona_per_la_mort_dun_infart_albert_abello_portaveu_del_pdecat_a_lajuntament_/51641
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/primer_dia_de_dol_oficial_a_tarragona_per_la_mort_dun_infart_albert_abello_portaveu_del_pdecat_a_lajuntament_/51641
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/primer_dia_de_dol_oficial_a_tarragona_per_la_mort_dun_infart_albert_abello_portaveu_del_pdecat_a_lajuntament_/51641
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Suspès el ple i tots els actes programats per l'Ajuntament 
durant els dos dies de dol per la mort d'Abelló 

Publicat el: 20/12/2017 per Tarragona Ràdio 

La Junta de Portaveus extraordinària celebrada aquest dimecres a la tarda per la mort sobtada d'Albert 

Abelló ha acordat la suspensió de tots els actes programats per l'Ajuntament de Tarragona durant els 

dos dies de dol oficial. Això inclou el ple ordinari convocat per divendres i que havia d'aprovar els 

pressupostos per l'any vinent. S'ha traslladat al dijous de la propera setmana, dia 28. Ho ha anunciat 

l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, que ha comparegut després de la reunió amb els portaveus dels 

partits al govern i a l'oposició, celebrada al Palau Municipal. Molt emocionat i encara consternat per la 

notícia, Ballesteros ha destacat el tarannà d'Abelló, la seva estima per la ciutat i la molta feina que ha 

fet per ella. Tot i les discrepàncies mantingudes en els darrers temps, l'alcalde ha lloat el bon caràcter 

del regidor i portaveu del PDeCAT, "un bon amic", el seu esperit i ganes de treballar i ha lamentat la 

seva pèrdua. Ballesteros ha traslladat el seu condol a la família d'Abelló i s'ha posat a la seva 

disposició. En aquest sentit s'habilitarà un llibre de condolències, que estarà disponible al Palau 

Municipal. L'alcalde ha Marbel Negueruela, que també moria de manera sobtada el passat mes de 

febrer en un any "negre i horrorós" per l'Ajuntament. 
  

http://www.tarragonaradio.cat/noticia/suspes_el_ple_i_tots_els_actes_programats_per_lajuntament_durant_els_dos_dies_de_dol_per_la_mort_dabello/51644
http://www.tarragonaradio.cat/noticia/suspes_el_ple_i_tots_els_actes_programats_per_lajuntament_durant_els_dos_dies_de_dol_per_la_mort_dabello/51644
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