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Un any de crisi i de recuperació
Durant tot el temps que portem vivint amb la pandèmia, parlem de fa ja un any, molts ens deien
que sortiríem més reforçats. Segurament que sentir aquest missatge donava una certa tranquil·
litat i esperança, però amb el temps s’ha comprovat que la realitat ha estat una altra ja que no tot·
hom se n’està sortint tan ben parat com ens feien creure. En aquest temps de pandèmia, a alguns
els han obligat a triar entre l’economia i la salut. Aquest plantejament ha comportat també per a
moltes empreses haver de pensar quina seria la millor opció per tirar endavant. En moments crítics
l’economia ha de passar a segon terme per preservar la salut de les persones, unes decisions que
per a molts sectors ha suposat acabar força perjudicats. Molts negocis encara avui dia en paguen
les conseqüències. Quan estàs enmig d’una crisi sanitària, per la gravetat dels fets que comporta,
és probable que acabi derivant en una crisi econòmica. En base a la situació actual són molts els
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que es pregunten quin abast tindrà la crisi i com serà la recuperació. I els ajuts, quan arribaran si
ens han obligat a tancar el negoci? I no parlo dels crèdits ICO que en un principi per a molts va su·
posar una bombona d’oxigen. Si no es pot treballar, l’angoixa de no saber quan es podrà retornar el
crèdit, creix a marxes forçades. Tots sabem que alguns sectors encara no han reprès l’activitat i els
que ho han fet estan treballant amb horaris restringits. Aquesta part empresarial relacionada amb
el turisme, hostaleria i el comerç... és una de les que s’ha vist més afectada. En canvi, hi ha altres
sectors empresarials que han seguit i segueixen treballant i fins i tot alguns han vist augmentada
la seva facturació.
Aquesta crisi sanitària és també una crisi de governabilitat i de lideratge que ha posat encara més
en evidència i al descobert els riscos que s’han anat ignorant durant dècades pel que fa el sistema
de salut. Quan hi ha una situació de crisi es posen més al descobert els problemes actuals: les bret·
xes salarials, la degradació ambiental i la injustícia de les desigualtats. En totes les situacions difí·
cils que s’han viscut, de forma paradoxal, sovint els més rics es converteixen en més rics i els pobres
acaben essent mes pobres. Ens cal una societat amb polítiques transparents amb un nou model
de repartiment de la riquesa per evitar que cap persona quedi enrere. Igualment, són totalment
necessaris i urgents ajuts directes a les empreses i als treballadors més afectats, fins que puguin
tornar als seus llocs de treball.
La pandèmia ens ha posat a prova i ens ha posat davant un desafiament que va molt més enllà
d’una crisi sanitària. Les diferents respostes que s’han donat fins avui posen en qüestió la capacitat
de coordinació i al descobert la fragilitat de les institucions i del model social. Ara més que mai
tenim l’oportunitat de construir un món més just i sostenible.•
Núria Garriga
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EL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ I L’OPTIMISME MODERAT DE LES EMPRESES CONTRASTEN
AMB LA CAIGUDA DE LA PRODUCCIÓ L’ANY PASSAT PER LA COVID-19

El sector del metall
a Catalunya:
bones sensacions
i prudència davant
d’un any atípic
COINCIDINT AMB EL PRIMER ANIVERSARI DE LA PANDÈMIA DE COVID-19, LA MÉS IMPORTANT DEL
DARRER SEGLE I DETONANT DE LA PITJOR CRISI ECONÒMICA GLOBAL EN SET DÈCADES, EL SECTOR
DEL METALL CATALÀ ENFILA EL CAMÍ DE LA RECUPERACIÓ A UN RITME QUE CONVIDA A L’OPTIMISME,
TOT I QUE AMB RESERVES. MALGRAT QUE ELS ERTO HAN SERVIT PER PAL·LIAR LA DESTRUCCIÓ
D’OCUPACIÓ, AIXÒ NO HA IMPEDIT UNA DAVALLADA DE LA PRODUCCIÓ EL 2020, MOTIVADA PER LA
CAIGUDA DE LA DEMANDA, ELS PROBLEMES D’ABASTIMENT DE MATÈRIES PRIMERES I EL TANCAMENT
DE MOLTES FÀBRIQUES I ESTABLIMENTS DURANT EL CONFINAMENT. AMB UN VOLUM DE NEGOCI QUE
FREGA ELS 4.000 MILIONS D’EUROS ANUALS —D’ACORD AMB LES DADES MÉS RECENTS DE L’INSTITUT
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)—, LA METAL·LÚRGIA CATALANA AFRONTA UNS MESOS ON
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CÈLIA ROCA

egons una enquesta elaborada pel Centre d’Estudis i

Assessorament

Metal·lúrgic

(CEAM) entre empreses del

gremi, el 2020 es va saldar amb un re-

trocés del 8,2% en la producció al sector metall, com a resultat de l’impacte de la pandèmia. Això no obstant, i
per bé que bona part de les empreses
metal·lúrgiques catalanes van veure
minvada la productivitat assolida el
2019, el 44% va aconseguir mantenir o augmentar l’activitat en relació
amb l’exercici anterior. D’acord amb
les darreres dades disponibles de l’orJORDI CABANAS

ganització patronal consultada per
Eix Professional, corresponents al mes
de setembre passat i extretes d’un
sondeig fet a empreses del sector, 1

Magatzem d’acer de l’empresa Mafesa.

de cada 7 negocis assegurava haver
recuperat els nivells de producció pre-

nombre d’empreses hauria experi-

Evitant acomiadaments

companyia amb persones en situació

vis a l’estat d’alarma. Gairebé la mei-

mentat un repunt en l’activitat per

Tot i la crisi, el grau d’ocupació en el

d’ERTO, però, en general, les nostres

tat de les companyies situava aquest

cobrir comandes no satisfetes durant

sector va mantenir-se en nivells sem-

empreses tenen bones expectatives

percentatge entre el 75% i el 95% de la

el confinament i com a resposta a una

blants als de 2019. Aquesta dada, que

per aquest 2021”, hi afegeixen. Per a

producció habitual, i una tercera part

certa reactivació de les vendes.

conviu amb l’acusada disminució de

l’entitat, això ha estat fruit de l’esforç

de les firmes, entre el 50% i el 75%. No-

La desacceleració també va afectar

la producció, es deu en part a l’ús dels

que han fet molts negocis per conser-

més una petita proporció encara no

l’any passat les inversions del metall

ERTO per reduir l’impacte de la caigu-

var els seus equips en un context que

arribava a aquest llindar.

català, amb davallades que se situ-

da dràstica d’activitat, especialment

ningú no havia pogut predir.

arien pels volts del 57% del volum de

en els primers mesos de la crisi sanità-

Tornant a les xifres del CEAM, s’hi des-

recursos en comparació amb el 2019.

ria. “Creiem que el sector metal·lúrgic

Com conclou l’enquesta de setem-

prèn que no tots els segments de de-

A més, va créixer substancialment la

torna a registrar els números d’abans

bre feta per aquesta patronal, 2 de

manda han pagat els efectes negatius

proporció d’empreses que van reduir

de la pandèmia”, diuen les fonts patro-

cada 3 empreses no havien hagut de

de la crisi ocasionada per la pandèmia.

les inversions, passant-ne del 43% el

nals consultades per aquesta revista.

recórrer als ERTO. De les que sí que

En aquest sentit, es creu que un bon

2019 al 76% el 2020.

“Sí que és cert que encara tenim alguna

van haver de fer ús d’aquesta eina, el
Segueix a la pàgina 6 →

TALL AMB LÀSER / PUNXONAT CNC / PLEGAT CNC /
SOLDADURA I MUNTATGE DE CONJUNTS
C. Bellmunt, 7
Pol. Ind. La Teularia
08588 SORA (Barcelona)

← Pàgina anterior

A/e david@soraforma.com
Tel. 93 852 91 62 Fax 93 852 98 21
Mòbil 610 209 565

CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA

DISSENY I FABRICACIÓ

I MANTENIMENT

DE MAQUINÀRIA PERSONALITZADA

CALDERERIA PESADA

PONTS I PASSAREL·LES

C/Camí de la Creu, 3

(+34) 972 712 182

www.asmitec.com

17530 Campdevànol
(Girona)

(+34) 972 712 197

asmitec@asmitec.com

Publirepòrtatge - Sector metal·lúrgic | 5

ENTREVISTA AMB

EDUARD BRUNET I
JORDI ROSELL,
GERENTS DE MAFESA

« Potenciem els serveis i
millorem els processos
per oferir als clients
l’agilitat que demanen»
LA COVID-19 NO HA ATURAT LES INVERSIONS DE MAFESA. DURANT EL 2020,
L’EMPRESA VA CONTINUAR AMB EL SEU PLA DIRECTOR PER POTENCIAR-NE
MÉS AVANÇADES. EDUARD BRUNET I JORDI ROSSELL, GERENTS DE MAFESA,
EXPLIQUEN COM HA ESTAT EL DARRER ANY.
REDACCIÓ

Q

JORDI CABANAS

ELS SERVEIS, MITJANÇANT L’ADQUISICIÓ DE LA MAQUINÀRIA I LA TECNOLOGIA

car i posar en valor un dels pilars fonamentals d’aquest

des no estiguin directament vinculades al lloc de treball,

Pel que fa als resultats, el 2020 va començar

èxit: la gent Mafesa (#GentMafesa). Els últims anys ens

poden contribuir al creixement personal.

amb l’escenari més desfavorable possible:

han demostrat que el capital humà és fonamental en

uin balanç fan del 2020?

una pandèmia. Però ha estat precisament aquesta

qualsevol projecte a llarg termini. Les persones són el

Mafesa té centres a sis punts de Catalunya. Tots te-

crisi allò que ha fet que poguéssim acabar l’any satis-

primer motor de qualsevol empresa. Sense l’actitud

nen els mateixos serveis o es diferencien en funció

fets. La COVID-19 va encarir les matèries primeres ar-

de compromís i entrega de l’equip, res no hauria estat

de la seva àrea d’actuació?

reu del món, incrementant-ne així els preus de venda.

possible.

Malgrat que la filosofia i l’estratègia són les mateixes,

Per això hem tancat l’exercici amb uns números que
no esperàvem en iniciar-se l’estat d’alarma. Evident-

a cadascuna de les zones geogràfiques hi ha una reMalgrat la COVID-19, han mantingut el pla d’inver-

alitat diferent. Per això oferim serveis comuns, però

ment, hem notat l’impacte i l’aturada de l’activitat du-

sions previst. Com s’ha concretat?

també els adaptem a la singularitat de cada indret.

rant les setmanes més crítiques de la primera onada

Hem continuat desplegant el gran eix troncal del nostre

de coronavirus, però som optimistes en la valoració

pla director: potenciem els serveis i millorem els proces-

Quina és la proposta de valor diferencial de Mafesa,

d’un 2020 que prevèiem força pitjor.

sos per oferir als clients l’agilitat que demanen. En con-

és a dir, per què creuen que els clients els escullen?

cret, hem modernitzat la secció de tall pla per làser amb

Fa un parell o tres d’anys, vam encarregar un estudi

Quin aprenentatge n’han extret?

un magatzem intel·ligent que ens dona un plus d’efici-

qualitatiu amb entrevistes als nostres clients. Així vam

L’aprenentatge principal, que ja apliquem des de la cri-

ència i eficàcia a l’hora de processar i lliurar les coman-

saber que valoraven sobretot tres coses que fan que

si del totxo, és la importància de la diversificació dels

des. A més, ens deixa la porta oberta cap al creixement

Mafesa sigui diferent: l’agilitat, la proximitat i la profes-

productes i serveis. Tenim clar des de fa temps que no

en tall làser. A la renovació de la secció de tall làser se

sionalitat. Això no seria possible si no féssim una bona

podem dependre d’un únic sector. Hem de ser capaços

sumen altres inversions, com una nova maquinària de

gestió de producte, i si no tinguéssim tecnologia puntera i, per damunt de tot, un gran equip al darrere.

de poder atendre tots els clients per igual, siguin del

tall de tub o línies de tallar i foradar perfils, com ara bi-

sector que siguin. La diversificació permet fer front a

gues. Tot plegat ens permet tenir una oferta transversal

les crisis sectorials. A Mafesa, ja vam començar fa anys

de serveis i un nivell de qualitat i agilitat molt potent.

a apostar i invertir per allò que nosaltres anomenem

Quines són les perspectives de Mafesa per aquest
2021?

servitització. Hem passat de l’eslògan que ens diferen-

En quins altres aspectes han avançat, a banda de la

Molta prudència. La pandèmia encara no està gens

ciava com a comercialitzadors, “Tot en ferro”, a poten-

inversió en maquinària?

controlada i, tot i que es creu que a finals d’any podrem

ciar, a banda de la distribució, els serveis de transfor-

Un dels canvis importants que hem viscut és el canvi del

tenir una certa normalitat, som molt cautelosos. La

mació metal·lúrgics, els quals podem oferir gràcies a

sistema de gestió o ERP. Canviar un sistema amb milers

situació del sector, malgrat que no ha patit tants alts i

una aposta continuada per la tecnologia.

de referències i sis centres de treball no és fàcil, però la

baixos com d’altres i ha pogut continuar treballant, pot

implementació ha estat un èxit. Això ens ha permès, de

canviar de la nit al dia. I l’entorn nacional, europeu o

Mafesa té més de seixanta anys d’història, i no no-

nou, guanyar agilitat, controlar més bé la informació i

mundial no ens mostra un camí clar cap a futur. Conti-

més s’ha mantingut, sinó que s’ha consolidat i ha

ser molt més eficients. Els primers a beneficar-se’n són

nuarem navegant amb les aigües remogudes i espera-

aconseguit un creixement continu. Com expliquen

els clients. I aquesta és la nostra obsessió: millorar per-

rem que es calmin.

l’èxit d’aquest projecte empresarial?

què ells també puguin fer millor la seva feina. També

Hi ha diverses claus, però es podrien resumir en una de

hem apostat fort per la formació. Com dèiem, estem

sola: acompanyar sempre el client en funció de les se-

convençuts que les persones són la base d’una bona

ves necessitats, que són canviants. Mafesa ha evoluci-

empresa. Per això, hem incrementat notablement els

onat al costat dels seus clients. Com que ara els calen

cursos per al personal. Volem que les persones creixin

serveis, hi apostem. De tota manera, voldríem desta-

a Mafesa. Facilitem formacions que, encara que a vega-

Per a més informació

mafesa.com
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i estar preparats per continuar millo-

El 10% de les màquines fabricades el

rant i evolucionant tot i les dificultats”.

2020 van ser per a gel.

ASMITEC

L’aposta va anar acompanyada d’un

Asmitec de Ripoll, són experts en construir tot tipus de ponts, passarel·les i viaductes.

salt en la facturació, que gairebé va

També van mantenir la plantilla al

triplicar la xifra del 2019, assolint els

complet a Mas-Soler 2000, SL, em-

15,8 milions d’euros. Segons el darrer

presa fundada el 1970 als Hostalets de

rànquing del Financial Times, publicat

Balenyà (Barcelona) i especialitzada

el 2 de març d’enguany, és l’empresa de

en maquinària per a la mecanització

béns industrials que més ràpid creix a

de peces de dimensions grans i mit-

l’Estat espanyol. En termes absoluts,

janes, per a torns i fresadores. “Fins a

el diari britànic la situa en 4a posició

finals del 2020, vam tenir una càrrega

a Catalunya, en la 13a a Espanya i en la

de feina important gràcies als projec-

160a a Europa.

tes iniciats el 2019, tot i que el 2021 sí
que hem notat un descens de les co-

Una de les companyies metal·lúrgiques

mandes provocat per la disminució de

que no van tancar durant els moments

l’activitat, com a la majoria de sectors”,

més crítics de la pandèmia va ser el fa-

traslladen des de la companyia. D’al-

14,3% de les sondejades manifestava

La resposta de les empreses

bricant de maquinària d’envasat verti-

tra banda, consideren que la pandè-

que ja no l’estava aplicant, mentre

Els efectes negatius de la COVID-19

cal INVpack, ja que va ser considerada

mia també els ha obert noves portes:

que una proporció encara més petita

per a l’economia global contrasten

empresa essencial. Fundada el 2003,

“Hem pogut començar a fabricar peces

reconeixia continuar en un ERTO que

amb l’experiència d’algunes empre-

ubicada a Argentona (Barcelona) i amb

amb les quals no estàvem tan famili-

afectava un percentatge de la plan-

ses del sector del metall que, fins i

presència a més de cinquanta països,

aritzats, i estem convençuts que això

tilla d’entre el 25% i el 75%. Cap de les

tot, van aconseguir fer créixer el seu

treballa per a sectors com l’alimentari,

ens permetrà millorar quan la situació

firmes enquestades no es trobava en

equip humà el 2020. Una d’elles és la

el farmacèutic i el cosmètic. El balanç

econòmica es recuperi”.

una situació de paralització total de

barcelonina GPAINNOVA, creada el

que en fa la firma és positiu: “El 2020,

l’activitat.

2013, especialitzada en maquinària i

vam augmentar la plantilla un 14%, per

Una altra de les empreses del metall

tecnologies per al tractament de su-

assumir tots els projectes i lliurar-los a

que ha pogut superar aquest escenari

Per la seva banda, la Coordinadora

perfícies metàl·liques i amb presència

temps”, explica Miguel Ángel Romera,

advers és un dels referents industrials

Obrera Sindical (COS) es mostra críti-

internacional. Aquesta companyia va

general manager d’INVpack. Romera diu

del Baix Camp: la gairebé centenària

ca amb aquest instrument, en consi-

incrementar la seva plantilla en gaire-

que la facturació anual va incremen-

Metalúrgica Folch. Fundada el 1924

derar que s’hi han aplicat els ERTO “per

bé el 60% durant l’exercici anterior, en

tar-se en aquest mateix percentatge

a Montbrió del Camp (Tarragona), és

sortir del pas, independentment de la

passar dels 71 als 117 professionals en

amb relació al 2019 i que la crisi de la

la darrera fàbrica d’agulles de cap de

situació real de les empreses del sec-

acabar l’any. Una tendència que conti-

COVID-19 els ha ofert “noves oportu-

l’Estat espanyol i una de les cinc que

tor”. Des del sindicat, creuen que els

nua: en el moment de redactar aquest

nitats de negoci, com l’envasat de gel

hi ha tot Europa. Josep M. Folch, ge-

ERTO no són la solució: “Hipotequen

reportatge, la plantilla era de gairebé

higienitzant en format d’una sola dosi”.

rent i quarta generació d’aquest ne-

els fons públics a conseqüència d’una

140 treballadors i treballadores. “Mal-

situació del tot imprevisible; si no es

grat haver estat dos mesos tancats per

socialitzen els beneficis quan hi són,

la pandèmia, no només vam decidir no

no veiem tampoc raonable socialitzar

acomiadar ningú, sinó que vam conti-

les pèrdues en situacions com la que

nuar incorporant-hi talent”, afirma a

vivim”, asseveren, i hi afegeixen que

aquesta revista Pau Sarsanedas, CEO

cal “col·locar la vida per davant dels

i cofundador de GPAINNOVA, qui des-

beneficis econòmics”.

taca que és fonamental “ser flexibles

← Pàgina anterior

Bobinatge, reparació
i venda de motors,
reductors i bombes
937421337
bobinatgesosona@electric-grup.com
www.electric-grup.com

C. SOGORB 126
08560 MANLLEU
BARCELONA
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COMEMA

«
L’empresa Construccions Mecàniques Marco, és especialitzada en
la mecanització de peces de gran format.

MALGRAT QUE BONA PART DE LES
EMPRESES METAL·LÚRGIQUES
CATALANES VAN VEURE MINVADA
LA SEVA PRODUCTIVITAT ASSOLIDA
EL 2019, EL 44% VA ACONSEGUIR
MANTENIR O AUGMENTAR LA
SEVA ACTIVITAT EN RELACIÓ AMB
L’EXERCICI ANTERIOR»

brindat l’oportunitat de dur a terme

producte de la companyia, les agulles,

projectes pendents i de crear nous

amb consells de compra per als con-

productes. “Hem pogut dur a terme

sumidors.

el redisseny del packaging, potencigoci familiar, recorda que l’arribada

va portar un ERTO per causes de for-

ar les xarxes socials, desenvolupar

Les demandes del sector

del nou coronavirus els va suposar un

ça major, del qual s’ha anat rescatant

agulles per a nous mercats, i fins i tot

Pel que fa als problemes als quals s’en-

retard important en el lliurament de

la gran majoria dels empleats. “Hi ha

millorar les instal·lacions”, apunta

fronten les empreses del sector, la

les matèries primeres per part dels

hagut un diàleg obert i transparent

Folch, qui confia en una recuperació

debilitat de la demanda interna és la

proveïdors europeus, fet que els va

amb tots els treballadors, explicant

progressiva de l’activitat comercial

principal preocupació del teixit pro-

obligar a aturar la producció durant

en cada moment, quina era la situa-

i en distribuir aviat els nous models

ductiu. Les dades del CEAM se’n fan

uns mesos. La COVID-19 també els

ció del mercat i de la pandèmia i mi-

d’agulla dissenyats en els darrers me-

ressò prop del 65% de les organitzaci-

va impedir assistir a una fira sectori-

rant de trobar l’equilibri entre tots”,

sos. En l’àmbit personal, el respon-

ons consultades, 20 punts percentuals

al clau, va reduir les vendes al voltant

apunta el gerent. Malgrat tot, aquest

sable també ha començat a treballar

per sobre del que recull l’edició anteri-

del 40% en comparació amb el 2019 i

parèntesi ja superat també els ha

en un llibre tècnic i didàctic sobre el

or de l’enquesta. En segona posició, se

VOSALTRES DISSENYEU,
NOSALTRES PRODUÏM
EXPERTS
En el muntatge i soldadura de maquinària
industrial, des de fa més de 15 anys
PRODUCTORS
A partir del disseny del client
VERSÀTILS
En els encàrrecs rebuts
RIGOROSOS
En el compliment de terminis

PRECISOS
En el muntatge i soldadura de
peces de mides petites
RÀPIDS
En el servei
COMPETITIUS
En preu i servei
LLEUGERS
En infraestructura

ASSESSORS
En els projectes que ho
requereixen
PROACTIUS
En aportar solucions al client
JOVES
Mentalment i físicament
EUROPEUS
En l’horari laboral

www.serbidyne.cat
serbidyne@serbidyne.cat
T 630 66 24 27
AV. DEL CASTELL, 16
08570 TORELLÓ

— MECANITZATS GENERALS
— PROTOTIPS
— MECANITZATS 3D
— TORN CNC
— CENTRES MECANITZATS CNC
— MUNTATGE DE MAQUINÀRIA PETITA

Tel. 679 11 42 50 — e-mail info@mecanitzatstolmex.com — Carrer molí del llobet, 3 — Pol. ind. Malloles — 08500 Vic. Web mecanitzatstolmex.com

← Sumari
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que tot el sector surti del “forat” per fer

sures de prevenció eficaces per evitar el

que “la roda torni a girar”, en al·lusió

contagi a la feina i obligar les empreses

a la dependència envers el sector del

a realitzar proves diagnòstiques a les

metall per part d’àrees d’activitat es-

seves treballadores de manera regu-

tratègiques, com ara la construcció,

lar, fent-se’n càrrec de les despeses, i

els subministraments energètics i els

establir planificacions per fer front als

béns de consum. També reclamen “un

riscos psicosocials derivats de l’actual

govern fort que aporti ajudes reals a

situació d’estrès, por i pressió”.

SAV VILARÓ

tots els sectors, que s’inverteixi molt

Peça metàl·lica tractada per l’empresa de Sav Vilaró.

més en formació i que promocionin

Aquesta organització sindical tam-

les formacions professionals segons

bé fa una crida a les administracions,

allò que necessita cada sector, i no pas

instant-les a endegar una “reindustri-

segons els que ells considerin”.

alització sostenible amb la naciona-

Per a la COS, la prioritat després de l’es-

considerin essencials”, amb la mirada

tat d’alarma serà “la defensa de l’acció

posada a l’horitzó d’una possible des-

organitzada de la classe treballadora

localització. “No podem deixar a la
voluntat de grans empreses multina-

lització dels serveis productius que es

situa la pressió dels costos, factor que

meten sentir-se preocupats per “la in-

en la salvaguarda, tutela, suport i pro-

esmenten el 52% de les empreses con-

certesa del que manca per arribar fins

moció dels seus interessos”. Assenyala

cionals bona part de les possibilitats

sultades, i en tercer lloc, la feblesa de

que se surti de la pandèmia”. A això se

que totes les crisis “són un fenomen

productives dels territoris i, menys

la demanda externa.

sumen “la poca fiabilitat que demos-

indestriable del funcionament del sis-

encara, fer-los concessions”, alerten,

tren els diversos governs”, als que re-

tema capitalista” i que calen “esforços

al mateix temps que aposten per una

treuen “un interès nul i poca professi-

per a millorar la protecció de les tre-

“indústria pròpia, que es pugui regu-

però, es mostra prudent davant dels

onalitat a l’hora de prendre decisions”.

balladores i no de les empreses”. A les

lar i amb la qual es pugui controlar el

pròxims mesos. Els responsables ad-

Així mateix, recorden la importància

companyies, el sindicat demana “me-

creixement econòmic del país”. Tam-

La patronal catalana entrevistada,

!

MAQUINÀRIA METAL·LÚRGICA 40
anys
COMPRA-VENDA • MÀQUINA EINA — DEFORMACIÓ DE XAPA — SOLDADURA — LOGÍSTICA
MAQUINÀRIA COSTA
C. Rec del Molí, nº36
08105 Sant Fost de Campsentelles

Torn cnc CMZ, TBI-450, Avan II

Rectiﬁcadora s/centres ESTARTA

Cisalla hidràulica AJIAL 3000 x 10
← Pàgina anterior

T +34 - 935 936 236
T +34 - 935 705 454
maquinariacosta@infonegocio.com

al seu servei

Tronçadora alumini GREEN-MAC
Fresadora de torreta
LAGUN, FTV-5

Serra cinta BEHRINGER,
HBP-260-A

Centre vertical OKUMA,
MF-46VA

Plegadora hidràulica
FINN-POWER, 3 x 120 Tn.

Electroerosió ONA,
IN-260-CNC

Soldadora premsa SERRA,
300 Kva.

Rectiﬁcadora tangencial CHURCHILL

Premses ràpides RASTER i ARISA

«
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LA DEBILITAT DE LA DEMANDA INTERNA
ÉS LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓ DEL TEIXIT
PRODUCTIU»

bé demanen una transició industrial

de ‘Transforma Indústria’, aspira a faci-

ecològica i incrementar el control de

litar a les empreses del sector del me-

la seguretat als llocs de feina per part

tall i l’automoció noves oportunitats

de les administracions: “Estem fartes

en mobilitat elèctrica, digitalització,

de tanta inseguretat, inestabilitat i

sostenibilitat i eficiència energètica.

males condicions, fartes que ens man-

En paraules de les patronals, els pro-

llevin la vida”.

jectes i agrupacions estan en marxa i
s’estan concretant “les possibilitats de
cooperació empresarial, les aliances i

JORDI CABANAS

Iniciatives per impulsar
la recuperació

les implantacions”.

En contraposició a la incertesa en què
es mou el sector, les darreres setma-

Els productes finals s’implantaran als

nes han estat testimoni d’iniciatives

Polígons d’Activitat Econòmica (PAE),

impulsades per dinamitzar-lo. Una

amb el propòsit de promoure la com-

de les més rellevants té a veure amb

petitivitat de les empreses que s’hi

d’aconseguir multiplicar la producció.

l’anunci que van fer el febrer passat

ubiquen, tot cercant-hi oportunitats

El pla culmina amb una implantació

xement experts en els mercats—, ja

les patronals de L’Hospitalet de Llo-

de negoci i innovació. Àrees com les

pilot a polígons d’activitat econòmica

s’ha presentat al Programa d’Impuls

bregat i el Baix Llobregat (AEBALL i

empreses del mercat de la mobilitat

(PAE), que es transformaran en parcs

de Projectes Tractors de Competitivi-

UPMBALL), presentant un projecte

elèctrica i l’eficiència energètica faran

industrials smart, amb infraestruc-

tat i Sostenibilitat Industrial del Minis-

de transformació industrial de més de

de tractores de l’àmbit de la metal·

tures d’energia verda i intel·ligent. El

teri d’Indústria, Comerç i Turisme, que

170 milions d’euros d’inversió als fons

lúrgia i de l’automòbil, amb la voluntat

projecte —que compta amb la parti-

té com a meta que les pimes puguin

europeus. Aquest pla, que rep el nom

de crear un hub de proveïdors, per tal

cipació i el suport de centres tecnolò-

accedir als fons europeus.

Vista general de l’interior de la nau amb diferents materials de l’empresa Ferrallats Gester.

gics, així com de proveïdors de conei-

SAVVILARÓ
metall en evolució

Manteniment industrial
Trasllat d’equips i maquinària de procés
Muntatges i instal·lacions
Fabricació d’equips, maquinària
i elements auxiliars a mida
Disseny i execució de portes i automatismes
Desenvolupament, programació i automatització de
línies i processos
Execució de noves instal·lacions elèctriques

info@servycat.com

(+34) 93 886 34 76

← Sumari

servycat.com

Pàgina següent →
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cies als avenços tecnològics, cada cop

assenyala la implementació d’un pro-

són més les companyies del metall que

cés de validació telemàtica per als cli-

estan aportat eines i sistemes per or-

ents de les màquines adquirides, o la

ganitzar-ne els processos productius i

posada en marxa de tours virtuals en

tenir-ne més control dels temps i de la

3D i en viu per videoconferència, per

logística. La digitalització pot afavorir

substituir les visites presencials a les

aspectes com l’economia circular —a

instal·lacions.

JORDI CANABAS

la que pot contribuir la tecnologia 4.0,

Dos operaris treballant a l’empresa Serbidyne de Torelló. Són experts en el muntatge i soldadura de maquinària industrial.

Patronal Metal·lúrgica (UPM) i els sinAccions com aquestes conviuran amb

dicats CCOO d’Indústria i UGT-FICA

el pla d’ajuts directes a la recupera-

de Catalunya. En un comunicat, UPM

ció d’11.000 milions d’euros per a les

va subratllar que era “molt important”,

empreses, recentment aprovat pel

tant per a les empreses com per a les

Govern espanyol. Aquesta xifra es

més de 168.000 persones a les quals

desglossa en 7.000 milions que les

dona cobertura, i que pretén garantir

autonomies transferiran a les empre-

la competitivitat de les empreses i els

ses per als seus costos fixos; 3.000

drets dels treballadors del sector en un

basada en l’ús intensiu del Big Data, de

Per promoure la digitalització, l’Agèn-

la potència dels sistemes computacio-

cia per a la Competitivitat de l’Empre-

nals i de la connectivitat—, així com les

sa de la Generalitat, ACCIÓ, va llançar

estratègies de gestió de residus i efici-

fa uns mesos, juntament amb la Escu-

ència energètica.

ela de Organización Industrial (EOI),
el projecte ‘International eTrade’, ini-

L’esmentada INVpack ha estat una de

ciativa que ofereix a les companyies

les empreses que, gràcies a la digita-

interessades mentoria i capacitació

lització, ha pogut adaptar-se i rein-

especialitzada en internacionalització

ventar-se davant les restriccions de

digital. Els detalls es poden consultar

mobilitat. Com a exemples, Romera

al web de l’agència. •

Concha Fuentes,
reelegida com a presidenta
de PIMEC Metall

milions per convertir crèdits a com-

moment complicat. En matèria eco-

panyies avalats per l’Institut de Crèdit

nòmica, el conveni signat estableix per

Oficial (ICO), per reforçar la solvència

al 2020 les mateixes taules salarials de

de les empreses; i un fons de 1.000 mi-

2019. Per al 2021, preveu un increment

lions per donar suport a les pimes en

salarial sobre les taules i annexos sa-

L’

dificultats.

larials del 2%, sobre les taules del 2019,

ció, la innovació, la gestió del capital humà i la sostenibilitat”. Així mateix,

en tots els conceptes salarials, i es va
Al seu torn, l’Institut Català de Finan-

acordar que “no hi haurà ni compensa-

ces (ICF), amb el suport del Govern

ció ni absorció dels increments salari-

de la Generalitat, posarà a disposició

als”. El conveni signat preveu mantenir

d’autònoms, empreses i entitats al

la jornada laboral a 1.750 hores i per al

voltant de 1.100 milions d’euros per

2021 es prorroga la clàusula addicional

fer front a les necessitats de liquiditat

segona, que estableix vuit hores de

derivades de la crisi sanitària de la CO-

lliure disposició i esgrimeix durant el

VID-19.

2021 la creació de comissions de treball
sobre plans industrials, manteniment i

Un nou conveni col·lectiu per al

garantia de l’ocupació, la desconnexió

metall barceloní

digital, el registre de la jornada laboral

Una altra de les novetats al sector en

i el teletreball.

empresaria, llicenciada en Dret i CEO d’Alfa Torres S.A., ocupa el càrrec al capdavant de la sectorial des de juny de 2020. Concha Fuentes,
davant d’aquesta nova etapa la patronal, treballarà per potenciar la

competitivitat en el sector a través de “qüestions claus com la digitalitzala presidenta de PIMEC Metall ha dit que un dels desafiaments del sector és
el procés de transformació de la indústria de l’automoció, ja que “el pas del

motor de combustió al motor sostenible està provocant i provocarà encara
més en el futur importants canvis en el sector del metall”.
Pel que fa a la crisi derivada de la COVID-19, destaca que hi ha hagut una
davallada de la producció durant el 2020 d’un 14,8% en termes reals a causa
de “les restriccions de les primeres setmanes i, també, per l’efecte arrossegament que està provocant el procés de transformació de l’automoció”.

els darrers mesos ha estat la signatura del nou conveni col·lectiu per a

Digitalitzar-se i reinventar-se

la indústria siderometal·lúrgica de la

Precisament, ha estat el teletreball,

província de Barcelona per als anys

adoptat per moltes empreses amb

2020 i 2021, que va tenir lloc el 25 de

motiu de la pandèmia, allò que ha ac-

novembre passat a càrrec de la Unió

celerat el procés de digitalització. Grà-

INOXVIC
← Pàgina anterior

TREBALLS AMB
ACER INOXIDABLE,
FERRO I MÉS

C. Manresa, 12
Pol. Ind. Mas Beuló
08500 VIC
Tel. 93 886 13 98
 620 999 853

www.inoxvic.com
A/e inoxvic@inoxvic.com
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La disrupció digital
i el lideratge àgil

oportunitats digitals emergents i també per detectar

UNA INNOVACIÓ DISRUPTIVA PORTA A UN TRENCAMENT RADICAL DE LA MANERA DE FER LES

canvi a totes les indústries, impulsat per la ràpida

COSES. DARRERAMENT EL TERME DISRUPCIÓ S’APLICA A LA DIGITALITZACIÓ. LA REVOLUCIÓ

evolució de les tecnologies, és necessari mirar perma-

DIGITAL PORTARIA A SOTMETRE LA SOCIETAT LÍQUIDA, CONCEPTE DESENVOLUPAT PEL FILÒSOF

nentment cap a fora i no només als competidors.

ZYGMUNT BAUMAN, A UN MOVIMENT ROTATORI D’ALTA VELOCITAT QUE ENS PORTARIA AL

Presa de decisions basada en dades: per als líders

CONCEPTE DE SOCIETAT VUCA, CONCEPTE QUE S’HA POSAT DE MODA DARRERAMENT, PERÒ

àgils, la presa de decisions informades implica fona-

QUE JA ES VA UTILITZAR PER DESCRIURE LA VOLATILITAT, LA INCERTESA, LA COMPLEXITAT I

mentalment l’ús de les dades disponibles per prendre

L’AMBIGÜITAT DE LA SOCIETAT SORGIDA AL FINAL DE LA GUERRA FREDA. UN NOU ESCENARI QUE

decisions basades en proves. Per fer-ho, els líders han

DEMANARIA UN LIDERATGE ÀGIL.

de participar, han de reconèixer i utilitzar les millors

les possibles amenaces competitives. Aquest tipus
de lideratge analitza constantment l’entorn tant dins
com fora de les organitzacions. Amb l’acceleració del

fonts de dades, aplicar les analítiques adequades i després prendre una decisió. Davant de dades insuficients
REDACCIÓ

o fins i tot contradictòries, els líders han de recórrer a

LES QUATRE COMPETÈNCIES DEL LIDERATGE ÀGIL

L’

capacitat de corregir és més difícil. A vegades cal saber

la seva experiència i intuïció per avançar.

informe “Redefinir el Lideratge per una Era Di-

on volem anar sense tenir la seguretat de com fer-ho,

Capacitat d’execució ràpida: aquesta capacitat

gital” es basa en la investigació duta a terme

però és necessari tenir un objectiu que sigui inspirador

d’execució sempre ha estat fonamental a les empre-

pel Centre Global de Transformació de Negocis

per a la resta de l’organització.

ses. Una execució ràpida comporta la voluntat d’un

Digitals, IMD i Cisco Initiative (DBT Center) i la con-

Compromís: és la capacitat de teixir bones relacions

líder de moure’s ràpidament, valorant sovint la velo-

sultora MetaBeratung. L’informe es basa en aprendre

amb l’entorn. Això vol dir capacitat d’escoltar, inte-

citat per sobre de la perfecció. En última instància, els

d’aquells que tenen més èxit en els entorns més dis-

ractuar i comunicar amb totes les parts interessades

líders àgils només seran efectius si són capaços d’exe-

ruptius. Segons l’informe hi ha quatre competències

d’una organització o un negoci, siguin clients, socis,

cutar ràpidament una decisió informada. Hi ha moltes

essencials que defineixen el líder àgil del que no ho és:

proveïdors o simplement amb els membres de l’equip.

barreres, ja siguin organitzatives, fiscals, estructurals

La humilitat: el líder àgil és capaç d’acceptar fàcil-

El coneixement d’avui, demà pot ser irrellevant. La ve-

o culturals. És necessari disminuir la burocràcia i adap-

ment els cometaris, i reconeix els seus límits. Per tant,

locitat del canvi, no només en la tecnologia sinó tam-

tar la cultura de les organitzacions cap a l’acció. En

seria un perfil capaç de treballar sense interferir amb

bé en els models de negoci, fa que els executius hagin

tots els nivells, tant en les multinacionals com en les

persones que tenen més coneixements que ell mateix.

d’estar sempre escoltant noves propostes.

empreses petites tothom identifica l’execució ràpida

COMPORTAMENTS ESSENCIALS DEL LIDERAT-

És evident que la societat va accelerant la seva liquidi-

menten l’ego personal.

GE ÀGIL

tat amb la digitalització. Els entorns VUCA demanen

Capacitat d’adaptació: és la qualitat d’acceptar que

Les competències dels líders àgils s’han de combinar

noves competències i nous comportaments als seus

el canvi és un element constant. La liquiditat es con-

i traduir en uns comportaments i en unes accions

protagonistes. Seria interessant analitzar si realment

com a crítica.

Saber treure el millor de totes les persones de l’equip
serà més important que les conductes que només ali-

verteix en una premissa de les feines i de les relacions

que els dona certs avantatges en un ecosistema em-

aquestes competències i aquests comportaments,

humanes. Adaptar-se a un canvi constant vol dir so-

presarial disruptiu com l’actual. Si les competències

més que nous elements, són al capdavall un retorn

bretot capacitat per canviar opinions i creences.

no es tradueixen en accions no hi ha credibilitat. Les

als principis bàsics que han permès que les societats

Capacitat de ser visionaris: la volatilitat pot crear

competències no poden ser contradictòries amb les

humanes posessin límits al caos, creant civilitzacions

una sensació de por i de falta de confiança. Efectiva-

accions. S’identifiquen tres comportaments clau que

des dels temps més remots. Només ens queda, pel bé

ment la dificultat de fer previsions dins els sistemes

diferencien clarament aquells lideratges àgils dels que

de tots, desitjar que aquest nous lideratges ens portin

econòmics actuals pot portar a les companyies a si-

no ho són:

cap a una societat més justa i més sostenible i que no

tuacions crítiques. Quan es va molt ràpid la capacitat

Hipersensibilització: cal tenir un radar especial i es-

permetin que el caos de la societat VUCA ens faci re-

d’endevinar la bona direcció és fonamental perquè la

tar permanentment abocats a la detecció de les noves

tornar a les èpoques més fosques de la història.

← Sumari
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Oriol Alba

,

SECRETARI GENERAL DEL CENTRE DE
REEMPRESA DE CATALUNYA I DE LA
PATRONAL CECOT

« És fins a set vegades més
fàcil reemprendre que crear
un negoci des de zero»
TOT I QUE ABAIXAR LA PERSIANA A CAUSA DE LA COVID-19 HA ESDEVINGUT UNA ESTAMPA
HABITUAL, ORIOL ALBA (SANT CUGAT, 1987) HI PROPOSA UNA ALTERNATIVA. LLICENCIAT EN
COMERÇ INTERNACIONAL PER L’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF),
DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS PER LA UPF, MÀSTER EN ESTUDIS INTERNACIONALS PER
LA UB I MÀSTER EN MÀRQUETING DIGITAL I E-COMMERCE PER LA SALLE BARCELONA, ALBA ÉS
SECRETARI GENERAL DEL CENTRE DE REEMPRESA DE CATALUNYA I DE LA CECOT DES DE GENER
DEL 2021, RELLEVANT DAVID GARROFÉ DESPRÉS DE 34 ANYS AL CAPDAVANT DE LA PATRONAL
VALLESANA. COM A SECRETARI GENERAL DE L’ENTITAT, TAMBÉ ÉS MEMBRE DELS CONSELLS
DE RELACIONS LABORALS, DE DIRECCIÓ DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) I DEL
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA. EL 2020, VA IMPULSAR, JUNTAMENT
AMB LAURA SALLENT, LEMON VALUE, UNA ACADÈMIA EN LÍNIA PER EMPRENEDORS SOBRE
COMPRAVENDA I VALORACIÓ DE PIMES.

van decidir posar en marxa un mecanisme per evitar
que es perdés encara més teixit empresarial i frenar la
destrucció de llocs de feina. Catalunya no disposava
d’un mercat ben estructurat de compravenda d’empreses. És a dir: d’un mercat d’oportunitats acompanyat de serveis de suport, assessorament i formació
per a facilitar la transmissió d’empreses.
En què es va inspirar aquest model d’emprenedoria,
doncs?
Ja hi havia iniciatives força similars a Europa. Reempresa es va crear mirant altres mercats estructurats
de compravenda de negocis, com els de França o Bèlgica, tot i que essent conscients del tipus d’empresa
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i d’empresari que tenim aquí. De fet, Reempresa forma part de Transeo, una associació d’àmbit mundial
que representa el sector de la transmissió de petites

Enhorabona pel nou càrrec a Cecot. Com l’afronta?

També és el nou secretari general del Centre de

Estic molt content i il·lusionat d’assumir aquesta nova

Reempresa de Catalunya, que enguany celebra el

i mitjanes empreses i que fan una feina excel·lent per

responsabilitat al capdavant d’aquesta entitat, que

desè aniversari. Com va sorgir aquesta iniciativa?

tal d’estudiar el sector i compartir experiències amb

s’ha demostrat cabdal en la defensa i promoció dels in-

Reempresa va néixer el 2011 enmig d’una crisi molt

mercats com el nostre. Transeo fomenta l’intercanvi

teressos de les petites i mitjanes empreses i dels seus

important. Cecot va detectar que tancaven molts ne-

de bones pràctiques entre experts en compravenda

professionals. Tinc un repte molt gran al davant, que

gocis per culpa de la situació econòmica, però també

d’empreses i treballa perquè s’entengui que reem-

s’accentua per la difícil situació que ens toca viure per

que hi havia molts empresaris que feien el mateix tot

prendre és una manera més de ser emprenedor o em-

culpa de la pandèmia, però això encara em dona més

i que les coses els anaven bé, perquè es jubilaven i no

prenedora.

força. El Comitè Executiu de Cecot fa una aposta valen-

tenien ningú que en volgués agafar el relleu. A la vega-

ta en clau de relleu generacional amb la intenció d’ac-

da, érem conscients d’un fenomen creixent: l’empre-

Quins són els perfils més habituals dels cedents i

tualitzar-nos i de projectar un model de representació

nedoria mitjançant l’adquisició d’empreses. Davant

dels emprenedors?

propi del segle XXI, i això és un projecte apassionant.

d’aquesta realitat, Cecot i la fundació Autoocupació

← Pàgina anterior
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El perfil majoritari de la persona que vol vendre’s el ne-

tres d’anys anteriors.

sigui possible. Les primeres trobades entre les parts i

goci té més de 60 anys i, sobretot, mira de jubilar-se.

En menys d’una dècada, Reempresa ha salvat més

la signatura d’alguns documents es fan en línia. Així i

Prop del 40% de les persones que venen a vendre un

de 3.000 companyies. Quantes cessions es tan-

tot, tant la persona que compra com la que ven una

negoci a Reempresa ho fa per jubilació. També hi

quen amb èxit anualment?

empresa acaben coneixent-se presencialment, per-

ha altres motius, com ara els canvis de domicili o els

Quan vam començar, el 2011, vam salvar menys d’una

què creiem que és important i perquè ells mateixos

problemes de salut. El perfil de qui ve a Reempresa a

cinquantena de negocis, i el 2019, més de 620 en un

ens ho demanen.

comprar un negoci és força diferent. Ens trobem amb

sol any. El creixement que ha viscut Reempresa ha

persones més joves —el 25% tenen entre 30 i 40 anys—

estat espectacular i preveiem que seguirà creixent.

que aspiren a esdevenir el seu propi cap. També és im-

El 2020, l’activitat va reduir-se força i vam aconseguir

habilitat altres vies de contacte a causa de la CO-

portant destacar que aproximadament el 45% de les

evitar el tancament de 333 negocis. Si mirem aquesta

VID-19?

persones que han comprat un negoci amb Reempre-

dada en el context de confinament, en fem una valo-

Tenim més de 80 punts d’atenció a tot Catalunya. Tre-

sa es trobava en situació d’atur. Si analitzem aquesta

ració molt positiva.

ballem conjuntament amb institucions públiques i
privades per fer arribar els nostres serveis a totes les

dada, podem destacar que Reempresa és en una eina

comarques. De totes maneres, a Reempresa centra-

real contra la desocupació. Això és molt interessant

Per què adquirir un negoci en funcionament?

perquè, si ho pensem bé, una persona que no tenia

És fins a set vegades més fàcil reemprendre que crear

litzem tota la comunicació i informació al nostre web

feina acaba salvant llocs de treball, ja que, en molts

un negoci des de zero. Quan compres un negoci, l’em-

(www.reempresa.org), on les persones que s’inscri-

casos, l’emprenedor o emprenedora acaba mantenint

presa ja té el motor en marxa i genera activitat des

uen al servei poden triar a quin punt d’atenció volen

els treballadors que l’empresa ja tenia.

del primer dia. D’altra banda, t’estalvies una quantitat

ser ateses. També se’ls hi assigna un consultor o con-

important de burocràcia, perquè l’empresa adquirida

sultora que els acompanyarà durant tot moment.

I el de les empreses involucrades en la transmissió?

ja té una estructura jurídica sòlida, i la idea i el model

El públic objectiu de Reempresa són les microempre-

de negoci ja estan validats. També té una cartera de

Com funcionen els ajuts de finançament de Reem-

ses i les pimes, les quals conformen el 98% de la demo-

clients, una estratègia comercial, una imatge, prove-

presa?

grafia empresarial catalana. Per sectors, el 33% de les
empreses que se cedeixen són comerços. Després, hi
ha el sector de l’hostaleria, que aplega el 32% de les
transaccions, i el sector serveis, que representa el 27%
de les reempreses d’èxit. La indústria i altres sectors,
com ara l’agropecuari, són el 8% restant.
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Quants punts d’atenció hi ha a Catalunya? S’han

Imagino, però, que la pandèmia està canviant les
regles del joc.
El 2020, hem notat diversos canvis importants. Primer
de tot, la necessitat de digitalitzar part dels processos.
Aquí m’agradaria destacar la gran feina dels tècnics i
tècniques de Reempresa per fer que el servei s’adaptés a la nova realitat i que, malgrat les dificultats, ti-

«
«

Donem totes les facilitats per comprar un negoci. Per
una banda, treballem amb CaixaBank perquè puguin

TENIM MÉS PERSONES
QUE VOLEN COMPRAR
EMPRESES QUE EMPRESES
A LA VENDA»

oferir préstecs competitius i suport financer als reemprenedors. I amb Acció Solidària Contra l’Atur, que fa
una molt bona feina per atorgar microcrèdits sense
interessos a emprenedors que ho necessiten. A més,
cada cop són més els ajuntaments que estan aprovant
partides i subvencions per fomentar la compravenda

EL 45% DE LES PERSONES
QUE HAN COMPRAT UN
NEGOCI AMB REEMPRESA
ES TROBAVA EN SITUACIÓ
D’ATUR»

de negocis. Això ens fa molt feliços, perquè demostra
que estem aconseguint equiparar l’atenció a la reemprenedoria amb l’emprenedoria tradicional.
I els cursos de Reempresa per a cedents i emprenedors?

rés endavant. D’altra banda, hem detectat un repunt

Es tracta de formacions sobre fiscalitat, tècniques de

de persones que volen o es plantegen marxar a viure

negociació o sobre com elaborar un pla de reempresa

fora de la ciutat, i que ho volen fer tenint feina des del

ïdors, local, instal·lacions i un grup de professionals.

amb tots els seus passos i fases. Creiem que això ajuda

primer dia. Avui, això és més fàcil que mai perquè, per

El repte implica optimitzar, innovar i créixer. A més,

a donar seguretat a les parts.

exemple, pots gestionar un e-commerce des del poble

a Reempresa tens un equip que t’acompanya en tot

més petit del Pirineu.

moment de manera gratuïta, neutral i confidencial.

Quina diferència hi ha entre aquests cursos i els de

Tenim el propòsit de fer que la persona que compra i

Lemon Value?

Com està afectant això a la compravenda de negocis?

la persona que ven s’entenguin, de facilitar la presa de

Lemon Value vol ser una acadèmia en línia on es po-

Hi hem detectat tres tipus d’impacte. Ens hem trobat

decisions i de donar-los seguretat.

den aprendre els elements principals per a l’adquisició
d’empreses. Aquest projecte neix de l’experiència dels

alguns casos en els quals les transaccions s’han accelerat, sobretot en negocis de primera necessitat. També

Quins són els requisits que l’emprenedor pot dema-

impulsors en assessorar i acompanyar emprenedors i

hem vist casos on els processos de compravenda s’han

nar al cedent per assegurar-se una bona compra?

empresaris en la compravenda d’empreses.

paralitzat fins que la situació millori i, finalment, tenim

Quan un empresari o empresària ens ve a veure per-

alguns processos aturats perquè l’empresari prefereix

què l’ajudem a vendre el seu negoci, li demanem totes

Per acabar, quin consell donaria a aquells que volen

esperar a recuperar l’activitat per a vendre’s el negoci.

les dades de l’empresa. L’objectiu és que la persona

agafar les regnes d’un negoci i a aquells que el cedeixen?

que l’acabi comprant disposi de tota la informació i pu-

Als que volen comprar una empresa, els diria que no

Hi ha hagut més activitat des de l’inici del primer

gui tenir present tots els elements. Aquest procés es fa

s’ho pensin dues vegades: que entrin a reempresa.

estat d’alarma?

signant tota la documentació necessària per garantir

org, mirin tots els negocis que tenim en cessió i s’hi

Durant els primers mesos del 2020, l’activitat de Re-

la confidencialitat de totes les parts. Nosaltres, des de

inscriguin. Els acompanyarem i els ajudarem a trobar

empresa era frenètica. Amb l’arribada del confina-

la neutralitat, no li diem a ningú si ha de comprar o no,

l’empresa que cerquen. A les persones que es plante-

ment i el tancament de negocis, l’activitat va disminu-

sinó el que ha de comprovar i tenir en compte per a es-

gen cedir el seu negoci, els diria que ens vinguin a veu-

ir força, però vam aprofitar per a digitalitzar processos

tar segur de l’operació que farà.

re amb temps. El procés no és curt i cal planificar bé

i fer un seguiment d’aquells casos que s’havien posat

tota la cessió del negoci. A més, els recomanaria que,

en marxa durant l’any. Un cop acabat el confinament

Les trobades són sempre presencials?

abans de tancar, valorin vendre el negoci. Tenim més

més dur, l’activitat de Reempresa va anar tornant a la

Ho eren fins al 2019, però la COVID-19 ha fet que Re-

persones que volen comprar empreses que empreses

normalitat i aquest 2021 esperem recuperar els regis-

empresa funcioni de manera telemàtica sempre que

a la venda.
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El cotxe elèctric
com a aliat de la mobilitat
i el medi ambient

LA PRIMERA SETMANA DE MARÇ ENS ASSALTAVA LA NOTÍCIA DE QUÈ EL GOVERN RECOLZAVA LA

INICIATIVA DE CREAR UNA FÀBRICA DE BATERIES A TRAVÉS D’UN CONSORCI PÚBLIC-PRIVAT, EN
EL QUAL PARTICIPARIEN LES EMPRESES SEAT I IBERDROLA. LA FÀBRICA HAURIA D’ESTAR SITUADA
PROP DE MARTORELL, PROP DEL LLOC ON SEAT ESTÀ ADAPTANT LA SEVA PLANTA PER A LA
FABRICACIÓ DE COTXES ELÈCTRICS. D’ALTRA BANDA EL GOVERN HA ACORDAT UN NOU PROGRAMA
PER A FOMENTAR LA COMPRA DE VEHICLES ELÈCTRICS I PER AL DESPLEGAMENT DE PUNTS DE
RECÀRREGA. ELS PROGRAMES D’AJUDA PODEN ARRIBAR A PRIORI FINS ALS 800 MILIONS D’EUROS
A TRAVÉS DEL NOU PLA D’AJUTS MOVES. PER PART DELS FABRICANTS I DE LES ADMINISTRACIONS
S’ESTÀ APOSTANT MÉS QUE MAI PEL COTXE ELÈCTRIC COM A ESTRATÈGIA DE FUTUR PER REDUIR
LES EMISSIONS DE CO2.

jada ecològica es redueix dràsticament, fins al punt
que el conjunt d’impactes en tot el cicle de vida d’un
cotxe elèctric és el 17%-21% més baix que el d’un automòbil dièsel i el 26%-30% inferior al d’un de gasolina.
Aquests percentatges els ha obtingut l’Agència d’Europea de Medi Ambient suposant que la bateria es recarregui amb el tipus d’electricitat habitual a la Unió
Europea, ja que si la recàrrega es fa amb energia neta
(eòlica, fotovoltaica) la reducció d’emissions arribaria
al 90% respecte a un cotxe convencional. Per contra,
un cotxe elèctric que es recarregui en una ciutat que
depengui exclusivament d’una central tèrmica de
carbó pot arribar a contaminar més que un de gasolina, però aquests casos ja són estranys a la Unió Europea. L’associació Ecologistes en Acció, en un manifest
publicat sobre el vehicle elèctric, es posicionaven en
contra de les polítiques que fomentin el cotxe elèctric

REDACCIÓ

El cotxe elèctric emet un 30% menys de contaminants a l’aire.

D

urant la segona meitat del segle XIX, el transport a la ciutat de Nova York era semblant al
que tenim actualment als carrers però pro-

tagonitzat per cotxes de tracció animal. La contaminació generava un problema molt gran de salubritat
generant milers de tones d’excrements que s’amuntegaven formant muntanyes al costat dels carrers.

L’any 1898, els excrements de cavall eren l’element de
discussió principal quan es parlava a nivell mundial
de la salubritat de les ciutats, l’equivalent actual al
CO2 en les conferències mundials sobre el medi ambient. A principis del segle XX el cotxe de motor d’explosió de Ford, fabricat massivament en cadenes de
muntatge, va ser la solució. L’any 2019 l’Agència Europea del Medi Ambient donava a conèixer la dada que
tots esperaven: el percentatge d’estalvi de CO2 emès
a l’atmosfera que suposa el vehicle elèctric respecte a
un de gasolina o de dièsel, es podria xifrar en un 30%.
Per tant, de mitjana els vehicles de bateries emeten
un 30% menys de contaminants a l’aire, la qual cosa
els converteix en l’eina que tenim a l’abast per a combatre l’efecte hivernacle, el canvi climàtic i sobretot

per a netejar de contaminació les ciutats. Segons un

sense qüestionar el model actual de transport i de

estudi del 2018 es calcula que des de l’any 2010 un to-

mobilitat. En el seu manifest reconeixen que el canvi

tal de 3.749 persones han mort a Barcelona a causa

de tecnologia millora la qualitat de l’aire a la ciutat,

de l’exposició continuada a partícules en suspensió

però entenen que fomentar l’ús privat del cotxe elèc-

de menys de 2,5 micres, en uns nivells superiors als

tric no soluciona el problema de l’ocupació de l’espai

recomanats per l’OMS. De mitjana, són 424 morts

públic i pot agreujar altres problemes com els relacio-

evitables cada any.

nats amb la mineria. Recolzen, però, la subvenció de
vehicles elèctrics en aquells casos en què s’afavoreixi

EL cotxe elèctric redueix la petjada ecològica
Malgrat que el vehicle elèctric pot ajudar a millo-

En definitiva, tenint en compte tots els pros i contres,

rar l’aire a les ciutats són molts els que qüestionen

els experts arriben a la conclusió que el cotxe elèc-

la bondat global de la solució. Tots el experts reco-

tric és més sostenible que el de motor de combustió

neixen que la fabricació de vehicles elèctrics genera

i per tant els fabricants i el sector públic aposten per

contaminació sobretot durant la seva fabricació i

aquesta tecnologia. En la mesura que es vagi avan-

durant les recàrregues. Fins i tot un estudi publicat

çant cap a la fabricació de bateries més eficients, i

per la Universitat de Colònia arribava a la sorprenent

cap a un model de generació d’energia elèctrica ba-

conclusió de què els cotxes elèctrics contaminen en-

sat en les renovables, el cotxe elèctric pot ser una so-

tre un 11% i un 28% més que els dièsel. En l’obtenció

lució per augmentar la salubritat de l’aire de les ciu-

dels minerals necessaris per fabricar les bateries i en

tats i també per reduir l’impacte ecològic, la petjada

el propi procés de fabricació s’emeten substàncies

de CO2 i per tant l’escalfament global. Efectivament,

tòxiques a l’atmosfera en una quantitat que és en-

cap vehicle serà 100% net, però si a començaments

tre 1,3 i 2 vegades més elevada que si es fabriqués un

del segle XX no s’hagués apostat clarament per un

automòbil de gasolina. Ara bé, una vegada el cotxe

canvi de model cap al vehicle de motor els excre-

està fabricat i comença a rodar a la carretera, la pet-

ments de cavall ja haurien colgat les nostres ciutats.

RECICLEM
RecOn Gestor de residus industrials

el transport públic o col·lectiu.

malgrat generar emissions.

Pol. Ind. Font de Tarrés
C. Font de Tarrés, 96-98
08560 MANLLEU.

TOT TIPUS DE PLÀSTICS
Truca’ns 937

430 087

Tel. 937 430 087 - M. 687 479 551
A/e informacio.recon@gmail.com
www.recon.cat
Gestor autoritzat núm. E544.98. Transport autoritzat núm. T-3074

Planta de compostatge Els Sots
Mas Els Sots s/n • Apt. de correus 77
08540 Centelles (Barcelona)
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T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.com
www.elssots.com

Gestor autoritzat
núm. E-184.96
Transport autoritzat
núm. T-3399

eixprofessional.com

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
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TORNA EL
TRADICIONAL
MERCAT DEL
RAM A VIC
MARÇ AL RECINTE FIRAL EL SUCRE I PARC JAUME BALMES DE VIC
I AMB ELL TOTA LA FORÇA DE LA TRADICIÓ RAMADERA, DESPRÉS
QUE L’ANY PASSAT VA SER CANCEL·LAT A CAUSA DE LA COVID-19.

Transports de bestiar ROMA, S.L.

C. Mestral, 7A
08507 Santa Eugènia de Berga
Tel 0034 627 474 140
Tel 0034 627 474 141
comercial@transportsdebestiar.com
eixprofessional.com

MIQUEL MASALLERA

EL MERCAT DEL RAM TORNA UN ANY MÉS ELS DIES 26, 27 I 28 DE

www.transportsdebestiar.com

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

POL. IND. SANT ISIDRE II
C. COLLBAIX, 35-37
08272 Sant Fruitós del Bages

Tel 93 877 21 79

SOM DISTRIBUÏDORS OFICIALS

www.mecaniquesbover.com
← Sumari
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16 | Mercat del Ram de Vic

La ramaderia es confirma com la gran protagonista del Mercat del Ram.

El bestiar es converteix en el centre de les mirades dels més petits.

REDACCIÓ

El Mercat del Ram, la gastronomia i l’activitat
agrícola com a segells d’identitat

La ciutat de Vic reneix cada primavera amb la celebració d’una de les festes més
característiques de la ciutat. Els organitzadors anuncien l’esdeveniment dient que
aquest any encara no podrà tenir tota l’esplendor que tothom voldria. De totes

El Parc Jaume Balmes acollirà l’Espai Terra i Cuina. L’eix temàtic principal d’aques-

maneres amb aquesta versió s’intentarà mantenir l’essència de la festa. Efectiva-

ta activitat serà la gastronomia relacionada amb la nostra comarca, amb exposi-

ment del 26 al 28 de març la ciutat celebrarà la tradició agrícola i ramadera de la

tors de productes alimentaris i degustacions, que es complementaran també amb

comarca d’Osona amb moltes activitats i exhibicions, algunes d’elles s’estrenaran

expositors del sector de l’artesania que oferiran productes artesanals.

en nous escenaris. Tota l’activitat comercial se centrarà en dos espais: El Sucre i el

L’exterior del Recinte Firal El Sucre continuarà essent l’epicentre de l’activitat rama-

Parc Jaume Balmes.

dera. Aquest any les activitats tindran en compte tot tipus de públic, amb circuits

C. Mataró, 1 · 08500 Vic (Barcelona) · Tel. 938 860 433 · Fax 938 890 106
www.provetsa.com · A/e: info@provetsa.com
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Les parades de palmes i palmons no hi poden faltar mai com a tradició del Mercat.

itinerants on es podran veure animals de granja, maquinària agrícola, oficis i exposicions relacionades amb la vida al camp, concursos, demostracions, exposició
d’animals i tot un conjunt d’activitats dirigides per a tots els públics, que s’engloba
dins de La Casa de Pagès, amb l’objectiu de donar a conèixer els aspectes més
destacats de la vida en el camp a través de tallers i exposicions. Cal tenir en compte
també les activitats dirigides als professionals del sector, amb una Jornada tècnica el dimecres 24 de març que abordarà temes tecnològics com la biotecnologia
en l’àmbit ramader.

El concurs de globus, un espectacle vinculat al Mercat
del Ram que ompliran, un any més, el cel de Vic
Un any mes el Club Català de Globus és l’entitat que aplega els practicants de l’esport de l’aerostació de Vic i Osona. Aquestes persones organitzen des de fa mes de
trenta anys aquest esdeveniment esportiu que s’ha convertit en una de les icones
de la ciutat de Vic i de la fira del Mercat de Ram. L’INTERNATIONAL MERCAT DEL

Tres dècades
d’experiència fabricant
productes de plàstic
per a tercers

RAM BALLOON TROPHY 2021 és l’esdeveniment esportiu del món de l’aerostació
més antic a Catalunya i a l’estat espanyol i ha esdevingut un dels més prestigio-

CCM electrònic, s.l.

Muntatge de cables, connexions, circuits i equips d’electrònica
C. Sant Eloi, 2. Pol. Ind. Talamanca
08508 - Les Masies de Voltregà - Vinyoles
www.ccmelectronic.com

Estarem
presents
al Mercat
del Ram
de Vic

Tel. 93 850 43 24
Fax. 93 850 41 79
comercial@ccmelectronic.com

Oferim la gestió integral de projectes
industrials: disseny de productes, disseny de
motlles, prototipatge, injecció de plàstics,
muntatge de components, assistència
tècnica, ajustatge i proves de motlles.
Per més informació consulteu la nostra web:

castanyplastics.com

TOUTABRI és una
construcció metal·lotèxtil modular
i de muntatge ràpid.
Respon a les necessitats d’emmagatzematge i protecció dels professionals
de la indústria, la construcció, les
col·lectivitats i l’agricultura.
C/ Ponent, 1 - Avinyó
938 388 991 - info@coesbag.com
www.coesbag.com
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de Vic fan que sigui especialment adequada per a la pràctica del vol en globus. Diverses empreses ofereixen l’oportunitat de viure l’experiència única de contemplar
la ciutat i la comarca des del cel. Una sensació per recordar tota la vida.

Torna per tant el Mercat del Ram a la comarca d’Osona amb més il·lusió que mai,
amb propostes molt atractives per a tots els públics. A destacar aquest any que totes les activitats i mostres seran a l’aire lliure, amb control d’aforament i adoptant
totes les mesures de seguretat que requereixi el moment, amb la certesa de poder
celebrar una Fira segura, en tots els aspectes. L’activitat cultural també es programarà d’acord a les restriccions vigents del moment. Les mostres d’automòbils,

JORDI CABANAS

maquinària industrial, agrícola i turisme s’emplacen per a l’edició 2022, per tornar

El Mercat del Ram rep milers de visitants d’arreu del país.

amb mes novetats i més força que mai. Per tant és una bona notícia poder anunciar un altre any un esdeveniment que és un referent per a Vic i la comarca d’Osona,
i que dona esperances de recuperació a molts sectors econòmics relacionats amb
la gastronomia i el turisme. •

sos d’Europa. Aquest esdeveniment té lloc cada any durant el cap de setmana de
Rams, des de 1984. Enguany se celebrarà l’edició número trenta-set, a la qual està
prevista la participació de trenta equips de Catalunya, Euskadi, Espanya, Europa i
Amèrica, i permetrà que entre participants, organització, jutges i tècnics arribem
a mobilitzar prop de tres cents esportistes. L’esdeveniment durarà uns quatre dies
(de dijous a diumenge) i atreu multitud d’espectadors. Inclou una competició de
globus aerostàtics, vols d’exhibició i un “Night Glow” el dissabte del Mercat del
Ram a la Plaça Major de Vic al vespre. Les característiques geogràfiques de la Plana
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AGRÍCOLA • NETEJA VIAL • OBRA PÚBLICA • FORESTAL

IÓ!

EN PROMOC

Tel. +34 973 19 00 22
info@rodamaquinaria.com
www.rodamaquinaria.com

Ctra. C-13, Km 16,2
25690 VILANOVA DE LA BARCA
LLEIDA

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es
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Sircrop: solucions de neteja d’alta pressió
per al sector ramader i industrial
REDACCIÓ

E

n el marc de les empreses pecuàries, les tasques de neteja i desinfecció són una de les me-

sures de bioseguretat més importants, ja que

permeten d’eliminar fins al 90% de la població microbiològica d’una instal·lació. Aquesta afirmació també es pot aplicar a l’àmbit de la indústria. En aquest
cas, una neteja en profunditat fa que el resultat dels
productes sigui més bo, evitant-ne una possible con-

taminació a causa dels residus que es produeixen en
qualsevol procés industrial.
resposta a aquesta necessitat. Es tracta d’una companyia situada a Les Masies de Voltregà (Vinyoles) i
que permet contractar els seus servei a tot Catalunya, un dels principals clústers europeus de granges
porcines. L’empresa està especialitzada en neteges
d’alta pressió per a instal·lacions ramaderes —bo-

SIRCROP / ISTOCKPHOTO

Sircrop és una de les empreses catalanes que dona

Sircrop és una empresa especialitzada en neteges de granges porcines i d’aviram.

vines, porcines i avícoles— i fàbriques de qualsevol
sector. L’equip humà compta amb els coneixements,

més adients. La companyia també es compromet a

és essencial per dissoldre, fluïdificar i transportar la

l’acreditació, l’experiència i els recursos necessaris

desplaçar i reubicar els animals amb la màxima agi-

brutícia, alhora que va a actuar com a mitjà dissol-

per dur a terme projectes de desinfecció, desratitza-

litat.

vent dels productes químics emprats en la neteja i la

ció, bombeig d’aigua i neteja de fosses sèptiques.

Per a la neteja d’alta pressió amb aigua, Sircrop pri-

desinfecció. Respecte als filtres dels aparells, s’hi es-

Els experts de Sircrop estan preparats per netejar i

mer humiteja les instal·lacions —engreixadors, àrees

mercen filtres de raig pla o de raig rodó.

desinfectar els espais esmentats i per eliminar tots

de deslletaments i maternitat...—, abans d’aplicar-hi

A banda d’adreçar-se al teixit empresarial, els clients

aquells gèrmens que podrien causar malalties als

el sabó. Després, es renten tots els espais amb aigua

particulars també poden sol·licitar neteges professi-

animals estabulats. El procés inclou el desallotja-

a una pressió de 220 bars i, finalment, es desinfec-

onals a patis, terrasses i garatges, beneficiant-se de

ment de la granja de manera segura per al bestiar i

ten les instal·lacions. L’empresa treballa amb aigua

resultats de qualitat i d’una atenció personalitzada i

l’eliminació de la brutícia mitjançant els productes

potable, controlant-ne la duresa. Aquest element

propera.

CLICK
&NET
SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

EFICIÈNCIA,
FIABILITAT
i CONFIANÇA

TRUCA’NS
93 461 86 93 — 630 643 553
VINE A VEURE’NS
C. Sant Roc 69 (bxs) Torelló
ENVIA’NS UN MAIL
clickinet.torello@gmail.com

Serveis per a la ramaderia
Serveis industrials
Especialitat en neteja de
granges porcines i aviram
600 385 599 - 608 192 821
www.sircrop.com
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