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Fa poc dies que es va commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, concretament el passat 20 de juny. Una data per fer-nos reaccionar davant la situació de precarietat d’aquelles persones que
s’han vist obligades a fugir a causa de la violència que han patit en els seus països on la majoria d’ells són
refugiats que busquen sortir de conflictes armats, guerres civils i persecució.
El drama dels refugiats desplaçats forçosament continua sense tenir aturador. El món occidental que
tots enteníem com a solidari i a favor dels drets de les persones, ens ha demostrat que aquests valors
només s’han quedat en paraules. L’onada de refugiats fa trontollar l’estabilitat, posant en evidència la
seva incapacitat per respondre de forma conjunta i coordinada a aquesta crisi humanitària, evidenciant
a la vegada, una profunda divisió dins dels estats «democràtics».

Cap al consum d’energia gairebé
zero en els edificis.
Els tancaments.

Quan es viuen situacions límit es treu el millor i el pitjor de les persones. D’una banda, alguns països aju-

10 FORMACIÓ - RRHH

respon amb una predisposició valenta i sense precedents, mentre que altres pretenen aixecar murs i tan-

L’empresa resilient o
com aprendre de les dificultats

11 INDÚSTRIA

den i s’impliquen en la crisi dels refugiats i també gràcies, com sempre, a la solidaritat ciutadana que
ques a les seves fronteres. Amb uns discursos de la por posen a una població indefensa al límit de la vulnerabilitat pel sol fet de qui són i del lloc d’on venen. Aquestes persones, quan arriben al seu destí incert,
els que han tingut la sort d’arribar-hi, encara els queda un llarg camí d’entrebancs per sentir-se una mica

Crisi dels semiconductors. Un
nou repte per a la indústria del
segle XXI.

segurs. No em puc imaginar l’esforç que els deu suposar deixar-ho tot: el seu país, els amics, la família i

12 L’ENTREVISTA

se’n a un país quan saps que no seràs ben rebut i amb un futur desconegut. És una qüestió difícil de valo-

Ricard Aceves,

tot el que han anat construint amb els anys, però és tan extrema la situació en la que viuen, que es veuen
obligats a abandonar les seves llars per salvar les seves vides. Entenc que no hi ha ningú que vulgui anarrar ja que molts es plantegen, abans de fugir, si val la pena fer aquest llarg viatge per estar pitjor que en el

director general de Sant Tomàs

lloc d’on venen. Només cal veure com mal viuen en els camps de refugiats i el tracte inhumà que reben.

14 MEDI AMBIENT

Arran de la pandèmia aquesta problemàtica s’ha agreujat per a totes aquestes persones desplaçades

Per què hi ha microplàstics
en els aliments que consumim?

15

La transició cap a les renovables,
l’única solució possible

16

que es troben en situació de pobresa i de vulnerabilitat. La supèrbia dels països mal anomenats demòcrates, dels països rics, els ha fet centrar només en els seus propis mals, desatenent i ignorant aquestes
persones que han estat abandonades a la seva sort.
Vivim temps convulsos amb una crisi política, social i humanitària o, per resumir-ho, jo diria una crisi de
valors, i per això hauria de fer-nos reflexionar, a convidar a la responsabilitat als Estats que amb humilitat

El caravàning: una opció turística a l’alça en l’era postcovid

han de prendre consciència del seu deure de protegir a totes aquestes persones, per acollir-les i donar-los

18 SERVEIS

estat a l’alçada de les circumstàncies, per mirar cap un altre costat. Ignorem el que ens podem trobar,

la vida digna que tota persona humana es mereix. Espero que mai ens haguem de penedir per no haver

La integració de la tecnologia
i els operadors logístics

podem ser persones refugiades. •

19 AGROALIMENTÀRIA - RAMADERIA

Núria Garriga

Mercolleida aprova els comptes
anuals en l’any del seu 50è aniversari

doncs només fa un any ningú es podia imaginar que viuríem una pandèmia d’aquesta magnitud… Tots
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El sector de la fusta
a Catalunya:
la cura del medi
ambient i la innovació
com a horitzons

JORDI CABANAS

D’OFICI TRADICIONAL A PEÇA ESTRATÈGICA. EN UN MOMENT EN QUÈ L’ECOLOGIA I LA
SOSTENIBILITAT COMENCEN A ARTICULAR L’AGENDA SOCIAL I POLÍTICA, EL SECTOR DE LA
FUSTA I EL MOBLE ASSUMEIX UN ROL CLAU AL NOU TAULELL DE JOC. IMMERS EN L’ESCENARI DE
RECUPERACIÓ POSTCOVID, ELS PROFESSIONALS QUE EN FORMEN PART REIVINDIQUEN EL VALOR
DE LA FUSTA: UNA MATÈRIA PRIMERA RENOVABLE, RECICLABLE, REUTILITZABLE I VERSÀTIL, AIXÍ
COM UNA EINA EFICAÇ PER POSAR FRE AL CANVI CLIMÀTIC.

← Sumari
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registres en exportació i importació —de la que depenen la fusta estructural i per a mobiliari a Catalunya— i amb un volum de negoci de prop de 2.000
milions d’euros a Catalunya. Abans de la COVID, les
exportacions suposaven el 35% de la facturació del
sector.
Les tendències descrites s’emmarquen en un context
internacional en el qual el sector de la fusta europeu
perd embranzida en el pla internacional. D’acord

SEBASTIA

amb UNEmadera, confederació d’empreses estatal

La fusta millora el confort i la salubritat dels espais habitats. Grup Sebastia - Indústries de la fusta - Rialp.

que inclou el GFiM, Europa va passar entre el 2007 i
el 2017 de ser la primera regió productora de mobles
a escala mundial, amb un 42% del total, a ser-ne la
segona, amb 26%. Al conjunt de l’Estat, les empreses catalanes en representen gairebé un 20%, lide-

CÈLIA ROCA

E

rant-ne l’activitat al sector juntament amb Euskadi,

ncara a l’espera de noves estadístiques, les xi-

de cadires i altres seients, mobles d’oficina i establi-

fres prèvies a la pandèmia de COVID-19 dibui-

ments comercials i per a col·lectivitats, sense oblidar

xen un sector amb un cert pes. Segons dades

la producció de mobles domèstics i d’altres tipus.

del Gremi Fusta i Moble de Catalunya (GFiM), el 2019

Galícia i el País Valencià.

Els efectes de la COVID-19: la cara i la creu
També aquí, hi ha hagut un abans i un després de la

aglutinava unes 2.300 empreses, el 8,3% de tota la

Lideratge estatal

crisi derivada de la COVID-19, tot i que l’impacte va-

indústria catalana, i donava feina a uns 18.000 tre-

Les dades esmentades, que gairebé no han variat en

ria considerablement dependent del subsector. «En

balladors i treballadores. La mitjana per empresa era

els darrers anys, probablement serien més elevades

tenim dos de molt afectats: el de fires i congressos,

de cinc persones assalariades, i només l’1,5% de les

de no haver estat per la crisi financera del 2008, que

dedicat a la fabricació d’estructures per a stands, i en

companyies en tenia més de cinquanta.

va provocar el tancament del 40% de les firmes cata-

el qual moltes empreses han hagut de tancar, i el dels

lanes dedicades a la fusteria. Com recorden des del

embalatges de fusta a mida per a l’exportació», expli-

Com subratlla l’entitat gremial, les petites dimensi-

GFiM, l’aposta per la internacionalització, la innova-

ca Denis Boglio, president del GFiM. Això no obstant,

ons de les empreses de la fusta catalanes contrasten

ció i una estratègia de comunicació avançada van ser

el responsable assegura que a la resta de subsectors

amb una diversitat considerable pel que fa a la seva

la taula de salvació per a moltes de les organitzaci-

«va molt bé en general», destacant-ne el de les refor-

activitat. De fet, el subsector de la fusta aplega in-

ons que van poder tirar endavant.

mes, la construcció amb fusta, «que ha agafat em-

dústries de primera transformació (és a dir, de serra-

branzida des de l’inici de la pandèmia», o els objectes

da, planejament i preparació industrial de la fusta; fa-

Tot i que el buit que van deixar no s’ha cobert, els

de fusta adreçats al gran consum. Boglio atribueix

bricació de fulloles i producció de taulers enllistonats

negocis que van subsistir van poder recuperar-ne

el creixement en aquest darrer àmbit a l’increment

de partícules aglomerades, de fibres i d’altres taulers

en bona part el patrimoni industrial i comercial,

de les vendes a Internet per al consumidor final, que

i taulons) i de segona transformació (fabricació de

arribant en alguns casos a ampliar-lo. Abans del

haurien crescut «entre el 500% i el 1.000%».

peces de fusteria, estructures, ebenisteria per a la

primer confinament a causa del nou coronavirus,

Aquesta percepció és compartida per Pere Solanellas,

construcció i fabricació d’envasos, embalatges i al-

l’increment de la producció fregava el 15%. Entre

president del Gremi de la Fusta de la patronal valle-

tres productes de fusta). Per la seva banda, el subsec-

els més dinàmics, hi ha els subsectors del moble i

sana Cecot: «Tot allò que té a veure amb la llar està

tor del moble es divideix en empreses de fabricació

el de la construcció sostenible en fusta, amb bons

funcionant força bé, la majoria dels petits fusters i
>> CONTINUA A LA PÀGINA 6
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ROCA FITÓ
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Fusteria Roca Fitó:
tecnologia i
tradició per a
un interiorisme
sostenible
Les darreres tecnologies i els nous materials ajuden a assolir més eficiència i versatilitat.
REDACCIÓ

A

Serveis per a empreses i particulars

ment: des de la concepció de la idea fins a la fabricació

Els serveis de Fusteria Roca Fitó s’adrecen tant a l’àm-

o el muntatge. Així mateix, el coneixement d’ebenis-

mb més d’un segle de vida, l’empresa vi-

bit professional com al privat. El catàleg inclou, entre

teria per part dels professionals de Fusteria Roca Fitó

gatana Fusteria Roca Fitó continua de-

d’altres, la fusteria d’interior i exterior, la fabricació

aporten solucions exclusives per a projectes únics.

mostrant que la innovació pot ser la millor

de mobles a mida, les reformes d’interior, els tanca-

Com a resultat del compromís dels propietaris amb

aliada dels oficis tradicionals. Després de quatre

ments, les reparacions i manteniments, els mecanit-

l’excel·lència i les noves tecnologies, l’empresa ha re-

generacions —Ton Fitó, Jaume Roca, Ramon Roca

zats de fusta i el disseny d’espais per al comerç.

but finançament del Fons Europeu de Desenvolupa-

Fitó i Jaume Roca, qui n’és l’actual gerent—, la fir-

Totes aquetes opcions destaquen per combinar les

ment Regional, amb el suport del programa TICCam-

ma continua reinventant-se per oferir múltiples

tècniques artesanals amb les darreres tecnologies i els

bres de la Cambra de Barcelona. El finançament s’ha

aplicacions amb un material noble, sostenible i du-

nous materials, per ajustar-se als requeriments espe-

adreçat a la creació d’un nou web, estrenat el maig

rador: la fusta, dissenyades per a la llar i els espais

cífics dels clients i assolir encara més eficiència i versa-

passat i adaptat als requeriments d’usabilitat actuals.

comercials. Per tal de donar resposta a les neces-

tilitat. Els treballs, a més, tenen el suport d’una oficina

Fusteria Roca Fitó dona servei a negocis i particulars

sitats de cada client, els responsables aposten per

tècnica, per aconseguir la màxima qualitat i precisió

de tota la comarca d’Osona des del seu establiment,

l’especialització en el camp de l’interiorisme, amb

en l’execució. A aquesta característica se suma la pos-

situat al carrer de Teodor de Mas, 43, a Vic. El telèfon

un objectiu: crear espais acollidors, funcionals i

sibilitat de gestionar projectes de manera integral, ja

d’atenció al públic és el 938 860 224, i el correu elec-

personalitzats.

que els experts s’hi poden incorporar en qualsevol mo-

trònic, info@rocafito.com.

Des d’un coneixement integral
de la fusta, participem en tot
tipus de projectes on aquest
material noble i sostenible n’és
el protagonista.

Espais de treball
Tancaments

Cuines

Mobles a mida i reformes
Intervencions
integrals

—

TELÈFON

938 860 224

—

CORREU-E

info@rocaﬁto.com

—

ADREÇA

Teodor de Mas, 43
08500 Vic – Barcelona

—

WEB

www.rocaﬁto.com

← Sumari
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Torner treballant de manera artesenal la fusta.

JORDI CABANAS

ANDREW-RUIZ / UNSPLASH
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Imatge d’un procés d’assecatge de la fusta.

>> VE DE LA PÀGINA 4

fabricants de mobles tenen molta feina». Darrere d’aquest context favorable, hi

el baix nombre d’estudiants matriculats en estudis de la família professional de la

situa el teletreball a causa de la pandèmia i el fet de passar més temps a casa, cir-

fusta, el moble i el suro, i el recent tancament de diversos centres educatius. Per

cumstància que ha empès moltes persones a millorar les habitacions i el mobiliari

corregir aquesta tendència, la Generalitat de Catalunya, el Col·legi d’Arquitectes

de la llar. Solanellas també assenyala que els negocis lligats a les fires i les celebra-

de Catalunya (COAC) i el GFiM van signar la tardor passada un conveni per impul-

cions, com els dels batejos i els casaments, «estan sortint de la situació d’ERTO

sar la formació en aquest marc.

i van tenint feina novament, igual que passa amb els fusters que es dediquen al

Una gestió forestal més sostenible

sector de l’hostaleria».

Boglio també recorda que la denominada fusta en peu —és a dir, el volum total

Manca de matèries primeres

d’arbres vius d’una determinada superfície forestal, i el diàmetre dels quals a l’altu-

Un dels principals desafiaments posterior a la COVID-19 és el trencament de les

ra del pit supera un valor específic— s’ha encarit a Catalunya per primera vegada

cadenes de subministrament, que han incrementat el preu de la fusta. Boglio si-

en vint anys. Un increment que pot tenir un efecte positiu, en traduir-se en una

tua aquest encariment entre el 80% i el 120% en el cas de la fusta per a la cons-

«gestió forestal més sostenible» i que podria fer que «alguns boscos tornin a ser

trucció, i entre el 12% i el 40% pel que fa a la fusta industrial, que és la més cara.

productius». Els terrenys forestals a Catalunya ocupen una superfície total de gai-

Alerta que no totes les empreses podran afrontar la pujada, i que això pot fer que

rebé dos milions d’hectàrees, xifra que representa el 61% del territori. D’aquests

la inflació sigui «molt elevada». «De les mil referències de fusta que acostuma a

terrenys, el 80% és de titularitat i gestió privades.

haver-hi a Catalunya, actualment n’hi ha només tres-centes», diu, i reconeix que
hi ha subsectors que no estan produint a causa d’aquesta problemàtica. Malgrat

En relació amb els boscos, els treballadors i treballadores del sector asseveren que

tot, afirma que això no està incidint en les vendes.

la seva presència és fonamental per aturar el canvi climàtic, en tractar-se d’un
«contenidor natural de CO2». No en va, els objectius tant de Nacions Unides com

Solanellas hi destaca altres amenaces, com ara la viabilitat dels negocis vinculats

de la Unió Europea per al segle XXI tenen a veure amb les qualitats naturals de la

als centres educatius, els quals «ja no fan tantes reformes a causa del descens de la

fusta: economia circular, costos energètics propers a zero i ús de materials soste-

natalitat», i que podrien acabar desapareixent. El president del Gremi de la Fusta

nibles. Això explica que alguns actors hagin mogut fitxa; per exemple, el Centre de

també considera que hi ha una mancança de «personal qualificat», i que cal fomen-

Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), situat al Solsonès, encapçala

tar «la figura de l’aprenent». Una percepció que també tenen al GFiM, on lamenten

actualment un projecte per promoure la producció de fusta d’alt valor a Catalunya
(des del camp de l’enginyeria forestal, subratllen que la fusta que es produeix al
territori català s’empra sobretot per fer palles, puntals, pals i tanques).

«Artesans de la fusta des de 1956»

Mobles
fets a
Mida

C. Isidre Vilaró 21
08280 Calaf - Barcelona
T 93 868 09 04 - M 650 781 805
E info@fusteriamontaner.com

www.fusteriamontaner.cat

Cuines

Portes, finestres,
porticons i
persianes

L’economia circular, l’evolució cap a la indústria 4.0, el disseny sostenible, la construcció creixent de cases biopassives —fetes amb materials naturals o sostenibles,
lliures de tòxics i respectuosos amb el medi ambient i la salut— o la potenciació
de les energies renovables són altres dels molts reptes d’un sector modest en el
conjunt del teixit empresarial, però amb un protagonisme que creix amb passes
de gegant.

Estructures de fusta

972 29 09 31 · www.cortadadomenech.com · info@cortadadomenech.com
← Pàgina anterior
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El Museu de la Torneria de Torelló: un
dinamitzador econòmic a la Vall del Ges

DONAR A CONÈIXER EL TEIXIT EMPRESARIAL AL VOLTANT DE LA FUSTA A OSONA. AQUEST ÉS UN DELS
OBJECTIUS DEL MUSEU DE LA TORNERIA DE TORELLÓ, UN DELS VINT-I-SET MUSEUS ADSCRITS AL MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA (MNACTEC), AMB SEU A TERRASSA.
REDACCIÓ

L’

es va adquirir i rehabilitar una antiga fàbrica de torneria,

Un altre dels actius del museu és el de posar en valor el

Can Vidal, una de les tres grans fàbriques del sector que

passat industrial del sector de la fusta en general i de

origen cal cercar-lo a finals de 1995, quan es van ini-

ara la Setmana de la Fusta, adreçades a divulgar el poten-

ciar primers contactes per endegar el projecte, lide-

cial artesà i industrial de la zona, i sessions de treball ori-

rat per l’Ajuntament de Torelló. Per dur-lo a terme,

entades a avaluar el present i afrontar el futur del sector.

hi va haver al municipi de Torelló. La iniciativa va comptar

la torneria en particular. «Expliquem als visitants que la

amb el suport econòmic del consistori, els Fons Europeus

torneria de fusta es remunta al segle XIV a la Vall del Ges,

de Cooperació (FEDER), la Generalitat de Catalunya i di-

que aquesta tradició s’ha mantingut fins als nostres

verses fundacions d’entitats bancàries.

dies i que actualment produïm objectes de fusta amb

Avui, l’exposició permanent del museu reflecteix el pro-

maquinària capdavantera a escala mundial i de fabrica-

cés d’industrialització a Catalunya a partir d’un ofici ar-

ció local», indica Verdaguer.

tesà: el torner de fusta i banya, que, amb l’arribada de
la revolució industrial, va esdevenir un sector industrial

Lideratge mundial d’empreses osonenques

complementari del sector tèxtil. Aquesta transició del

El director del museu també recorda que la Vall del Ges

taller artesà a la fàbrica, per tal de bastir de comple-

acull empreses del sector de la fusta que són capdavan-

ments la maquinària, va contribuir al desenvolupament

teres mundialment, en sectors com el de la fabricació

de fàbriques amb més de seixanta persones treballado-

de taps de fusta per a perfumeria. «Aquestes empreses,

res durant el segle XX.

amb controls numèrics, centres de mecanitzats i robots,

Servei d’orientació per als professionals

ranties d’explotació sostenible», assegura. Verdaguer su-

Al marge de la seva funció didàctica, el museu també ori-

bratlla que la comarca també dona cabuda a «tallers mit-

enta i posa en contacte els clients amb els fabricants en

jans i petits, en gran part modernitzats, que ofereixen

funció de les seves demandes. «Podem trobar un parti-

gran diversitat de productes de tota mena: joguines de

cular o associació que vol restaurar un mànec d’una peça

fusta, objectes de la llar, complements per a moble, etc.,

històrica, o bé un industrial que vol produir una xapa de

tot això sense perdre l’essència artesana d’alguns pro-

tap de cava en fusta», explica Gerard Verdaguer, director

ductors que, quan convé, agafen la gúbia, l’enformador i

del Museu de la Torneria. «Els orientem cap a un taller o

la badaina per fer una tirada curta de peces o la mostra».

un altre en funció de la informació que ens demanin, i dis-

El museu, situat al carrer de la Pau, 14, de Torelló, és

posem d’un directori web d’empreses, on es poden trobar

obert de dilluns a divendres de les 09:00 h a les 13:00 h

contactes d’empreses del sector», afegeix el responsable.

—dilluns i dimecres, també de les 16:00 h a les 19:00 h—, i

La presència de la seu del Gremi de Torners a Sant Pere

dos diumenges al mes, de les 10:00 h a les 13:00 h (tanca

de Torelló, amb accions adreçades a difondre el col·lectiu

els dissabtes). S’hi pot accedir per la carretera C-17 des de

agremiat, és un altre valor afegit, ja que permet imple-

Barcelona a Puigcerdà, agafant-hi la sortida de Torelló

mentar accions conjuntes. Les empreses agremiades

Nord. També s’hi pot arribar des de Lleida o Girona mit-

gaudeixen així d’un punt de trobada amb clients al Museu

jançant la C-25 (Eix Transversal), connectant amb la C-17 a

de la Torneria. D’altra banda, es porten a terme accions

Vic, o des del nord de les comarques gironines, amb l’eix

conjuntes amb el Gremi Fusta i Moble de Barcelona, com

Vic-Olot (C-37).

JORDI CABANAS

fabriquen un producte d’alta qualitat amb totes les ga-

C. de la Pau, 12-14 — 08570 Torelló
93 859 64 76 - info@museudelatorneria.cat
www.museudelatorneria.cat
← Sumari
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Cap al consum d’energia gairebé zero
en els edificis. Els tancaments.
REDACCIÓ

E

l 20 de desembre de 2019 es va aprovar la Reforma del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), mitjançant el Reial Decret 732/2019. Amb aquesta modificació, el CTE s’adapta a la normativa europea pel que fa a la despesa

d’energia dels edificis i es dona una nova definició del que ha de ser un edifici
de consum d’energia gairebé zero. Aquesta reforma és d’obligat compliment a

partir del 24 de setembre de 2020. Aquesta normativa hauria de ser una bona

PROJECTES I SOLUCIONS
TÈCNIQUES PER A TOT
TIPUS DE TANCAMENTS

FINESTRALS

notícia per les empreses de tancaments en general, ja que hauran de treballar
per garantir que tan els habitatges d’obra nova, com també les reformes suposin una reducció en el consum energètic i per tant una reducció de la factura
d’energia per escalfar o refrigerar l’habitacle, millorant al mateix temps la salut
i el confort de les persones.

TIPOLOGIES DE LES OBERTURES EN FUNCIÓ
DEL MATERIAL. ELS VIDRES.
La classificació tradicional de les obertures es pot establir a partir del material de
la fulla, dels marcs i també de les tipologies de l’obertura. Es considera que la fulla

← Pàgina anterior

FINESTRES

PORTES

CORREDISSES

TANCAMENTS

C. DE ALBA ROSA, 35 · OLOT
972 27 11 36 — INFO@LAMIPLAC.COM — WWW.LAMIPLAC.COM
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Per tal d’augmentar encara més l’aïllament tèrmic dels vidres, existeixen diferents
tecnologies que milloren la seva efectivitat: els vidres poden ser absorbents, reflectants o transparents, de manera que el factor solar determinarà la quantitat d’energia que traspassarà les obertures a través de la radiació. El factor solar és fonamental per poder controlar les demandes de refrigeració dels edificis.

LÀMINES DE PROTECCIÓ SOLAR. ESTALVI ENERGÈTIC I PROTECCIÓ.
Actualment hi ha empreses al mercat, com Lamiplac, que ofereixen la possibilitat
de col·locar làmines de protecció solar per millorar el rendiment i les prestacions
en les obertures dels edificis i de les naus industrials. A part de millorar l’estètica
i la robustesa de les finestres, les làmines de protecció aconsegueixen regular la
temperatura a través de les obertures estalviant despesa d’energia en climatització, sense sacrificar la transparència i sense la necessitat d’ajustar cortines o
persianes en tot moment. Existeixen una gamma de làmines que arriben a filtrar
fins a un 99% de la radiació que penetra a través dels vidres. Cal tenir en compte que l’energia tèrmica es perd majoritàriament a través del terra, el sostre , les
portes i les finestres de la nau o de l’edifici. Les làmines de protecció augmenten
l’aïllament, eviten aquestes pèrdues i contribueixen a l’estalvi energètic general.

LA FUSTERIA. UN ELEMENT ESSENCIAL EN LES OBERTURES
Tot i que els elements de fusteria ocupen poc espai, aquests elements son fonamentals per augmentar l’eficàcia dels tancaments. Les altes prestacions tècniques dels vidres han d’anar acompanyades de bones prestacions de la fusteria per
tal de minimitzar pèrdues energètiques per transmissió i per filtració. La fusteria
pot ser de diferents materials que tenen avantatges i inconvenients. La fusta és
el material tradicional i funciona bé com a aïllant tèrmic i acústic però necessita manteniment. L’alumini dona molt bona resposta davant del sol, la humitat i
la pluja. A causa de la seva elevada conductivitat caldrà incorporar elements de
trencament del pont tèrmic per a complir amb la normativa. El PVC contràriament a l’alumini té una transmissió de calor baixa ja que és un material no conCRISTALLERIES OLOT

ductor que proporciona un nivell d’aïllament elevat. D’altra banda, és un material
molt resistent que s’utilitza tant en l’àmbit industrial com domèstic. Actualment
el sector de les fustes exteriors presenta un catàleg de materials innovadors amb
noves fusteries híbrides que combinen selectivament les prestacions més favoraPorta de vidre corredissa practicable.

bles de cadascun d’aquests materials obtenint sistemes d’alt rendiment.

és la part de l’obertura subjecta pel marc i que ocupa la major part de l’obertura. En

Els edificis d’energia gairebé nul·la obren el camí en la millora del medi ambient i

el cas dels vidres plans podem trobar diferents tipologies en funció del grau d’aï-

la nostra qualitat de vida. Molt aviat veurem edificis d’energia positiva, és a dir

llament: simples, dobles o triples. Els vidres simples actualment ja no compleixen

construccions que produiran més energia de la que necessiten per al seu funcio-

les normatives sobre aïllament tèrmic i habitualment se subministren vidres dobles

nament. Gràcies a ells, els consumidors podran fins i tot bolcar a la xarxa l’energia

separats per una cambra d’aire estanca. En relació amb el gruix de la cambra obtin-

que els sobri per després recuperar-la quan la necessitin. Per aconseguir aquest

drem diversos valors del que s’anomena transmitància tèrmica. El vidre triple, for-

objectiu la tecnologia dels tancaments dels edificis, les finestres, la fusteria i els

mat per tres vidres i dues càmeres d’aire, és la més efectiva pel que fa a l’aïllament.

vidres jugaran un paper fonamental. Tot un repte per a les empreses del sector.

Portes
Automatismes
Baranes
Càmeres
PORTES

Fabricació portes:
Enrotllables
Basculants
Seccionals
Batents
Corredisses

AUTOMATISMES

MANTENIMENT

Motors per a tot tipus de portes
Bateries
Plaques solars

Manteniment de portes de
pàrquing, avaries, domòtica i
sistemes de seguretat.

POL. IND. SANT ISIDRE III
C. PUIGMAL, 30
08272 SANT FRUITÓS DEL BAGES
 Portes Fernandez

Tel./Fax 93 872 15 00
Tel. Urgències 639 080 071
comunitats@portesfernandez.com
www.portesfernandez.com

Tot en vidre
des de 1969
C. de l’Estadi, 19 · Olot
972 262843
Info@cristalleriesolot.cat
www.cristalleriesolot.cat
← Sumari

Pàgina següent →

10 | Formació - RRHH

L’empresa resilient o com
aprendre de les dificultats

important però sobretot calen recursos, imaginació i inventiva per trobar solucions que portin
a fer millores que permetin sortir reforçats dels
problemes.

LA PREGUNTA QUE ES FA TOTHOM ÉS SI HAUREM APRÈS ALGUNA COSA DESPRÉS DE TOT AQUEST
PATIMENT PROVOCAT PER LA PANDÈMIA. EN SORTIRÀ D’AQUESTA SITUACIÓ UNA SOCIETAT MILLOR,

PAUTES D’ACTUACIÓ QUE DISTINGEIXEN LES

UNES EMPRESES MÉS FORTES? PER ANALITZAR LA POSSIBILITAT D’APRENDRE DELS PROBLEMES

EMPRESES RESILIENTS

HEM DE RECÓRRER A UN CONCEPTE QUE ES DIU RESILIÈNCIA. L’ETIMOLOGIA DE LA PARAULA VE

Per tal de fer front de manera positiva a les dificultats

DEL LLATÍ RESILIO, ÉS A DIR TORNAR ENRERE, I ES FA SERVIR EN FÍSICA I QUÍMICA PER DEFINIR

cal construir un clima emocionalment positiu, és a

AQUELLS MATERIALS QUE TENEN LA CAPACITAT DE RECUPERAR LA SEVA FORMA, TOT I HAVER

dir uns espai de treball on hi hagi un reconeixement

SOFERT COPS O AGRESSIONS.

dels èxits i el talent de les persones. És important
també saber que hi ha certa tolerància a l’error i que

REDACCIÓ

Q

uan parlem de resiliència aplicat a les capa-

citats humanes necessitem recórrer als tre-

diferents actituds davant de les adversitats. Podem

hi ha mecanismes per aprendre dels mateixos i créi-

trobar tres característiques fonamentals en les orga-

xer. Els responsables de l’organització han de donar

nitzacions que tenen un comportament resilient:

suport als col·laboradors i exercir el lideratge amb

Acceptació de la realitat: Per tal de fer front a les

transparència. Quan hi ha molta incertesa, no hi ha

amb només 6 anys va aconseguir escapar de la Gesta-

dificultats del dia a dia no n’hi ha prou amb l’op-

res pitjor que no informar. És important donar pau-

po quan era conduït al camp d’extermini d’Auschwitz

timisme. Un optimisme excessiu ens pot situar

tes de comportament per crear confiança i reconèi-

i va ser rescatat per una família que li va donar treball

fora de la realitat i moltes vegades pot portar a

xer els esforços de les persones encara que els resul-

a una granja amb un nom fals. Després de la guerra

prendre decisions equivocades i a fer apreciaci-

tats no siguin del tot bons. De la mateixa manera hi

balls de Boris Cyrulnik, un metge jueu que

•

va ser adoptat a París, on va estudiar medicina i més

ons falses. Les empreses resilients saben veure la

ha d’haver també processos de treball clars però prou

tard psiquiatria. La seva feina al Congo amb el drama

realitat tal com és, encara que sigui difícil d’as-

flexibles com per adaptar-se a noves circumstàncies.

dels nens soldats el va portar a veure com mentre al-

similar. Des d’aquest punt de vista es pot exercir

En aquest sentit és important recollir les idees de

guns nens quedaven molt afectats i es comportaven

el lideratge comunicant amb transparència per a

l’equip que executa la feina encara que sigui amb ni-

de manera agressiva, altres es recuperaven i manifes-

prendre les decisions oportunes.

vells baixos de responsabilitat. L’organització ha de

Trobar sentit a les experiències: Per Viktor Fan-

facilitar oportunitats de formació i aprenentatge.

poder curar o bé per poder explicar el que havia passat

kl, el psiquiatra austríac que va sobreviure des de

En moments de baixa càrrega de treball pot ser una

als altres. Entendre perquè algunes persones surten

1942 a 1945 en diversos camps de concentració

oportunitat per formar els treballadors. L’empresa

reforçades de les adversitats ens pot donar la clau per

nazis i autor del best seller mundial, «L’home a la

però ha de ser un espai d’aprenentatge continu que

confiar en la capacitat de recuperació dels traumes.

recerca de sentit», la vida val la pena encara que

ha de continuar més que mai en aquests moments

Efectivament, les característiques personals són im-

sigui en les pitjors circumstàncies, sempre que

de dificultats on cal fer aquelles coses que possible-

portants a l’hora de trobar explicació a les diferències,

s’aconsegueixi trobar un sentit a les experiènci-

ment mai ens haguéssim imaginat que hauríem

però més enllà d’això l’afecte transmès per la família i

es viscudes. A les empreses, aquest sentit es pot

de fer. Encara que hagi de ser mitjançant trobades

taven que volien estudiar medicina o periodisme, per

•

el context social són molt importants per poder cre-

trobar si es té un sistema de valors: treballem

virtuals és fonamental no deixar caure els canals de

ar la xarxa de seguretat necessària. Els nens privats

per mantenir els llocs de treball, per salvar vides,

comunicació. Si no es poden fer reunions o trobades,

d’afecte no poden desenvolupar altruisme ni tampoc

per la família, per millorar el medi ambient. Les

cal explorar els recursos telemàtics.

empatia, els dos instruments bàsics per poder desen-

empreses que compten amb un sistema de va-

volupar actituds positives després d’un problema.

lors més estables i compartits són les que poden

La resiliència és una actitud essencial per aquelles

encarar millor les dificultats.

empreses que pretenen trobar oportunitats en un

La capacitat de trobar respostes o fins i tot

ecosistema econòmic que, com en la vida mateixa,

ORGANITZACIONS

d’improvisar solucions: Acceptar la realitat tal

estarà sempre ple d’incerteses i de dificultats que

Les organitzacions, com les persones, poden tenir

com és i trobar motivació en les dificultats és

ben gestionades ens poden impulsar endavant.

LA RESILIÈNCIA A LES EMPRESES I A LES

← Pàgina anterior
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Crisi dels semiconductors.
Un nou repte per a la indústria del segle XXI.
UN SEMICONDUCTOR ÉS UN ELEMENT MINÚSCUL, GAIREBÉ SEMPRE AMB BASE DE SILICI, EL QUAL TRACTAT DE FORMA ADEQUADA ES POT CONVERTIR EN
CONDUCTOR O BÉ EN AÏLLANT DEPENENT DE DIFERENTS FACTORS. ÉS PRECISAMENT AQUESTA CAPACITAT DE PODER PASSAR D’AÏLLANT A CONDUCTOR EN
FUNCIÓ DE LA CÀRREGA ELÈCTRICA QUE EL CONVERTEIX EN LA BASE ESSENCIAL PER ENTENDRE EL LLENGUATGE BINARI DE LES MÀQUINES. LES APLICACIONS
DELS SEMICONDUCTORS EN ELS APARELLS ELECTRÒNICS SÓN MOLT VARIADES, PERÒ FONAMENTALMENT ES FAN SERVIR PER FABRICAR TRANSISTORS QUE
FAN FUNCIONS D’AMPLIFICACIÓ, INTERRUPTORS I TAMBÉ PER EMMAGATZEMAR INFORMACIÓ EN LA MEMÒRIA D’ORDINADORS O DE TELÈFONS MÒBILS.
REDACCIÓ

ció de xips. D’altra banda, segons les dades que dona el

fabricants ha fet patir durant la primera part de l’any

ELS FABRICANTS DE SEMICONDUCTORS

Fons Monetari Internacional, al 2020 el comerç inter-

a moltes indústries auxiliars. Tot i que les vendes de

Els semiconductors o xips, s’han convertit en un ele-

nacional es va contraure un 3,3%. Actualment s’espera

cotxes va experimentar un repunt de demanda, la crisi

ment essencial en diferents sectors que tenen com-

un creixement del 6% per a l’any 2021, que s’hauria de

dels microxips ha provocat que en els tres primers me-

ponents electrònics dins els seu producte final. La de-

moderar fins al 4,4% l’any 2022. Aquesta recuperació

sos de l’any les 17 plantes de muntatge de cotxes que

pendència cada vegada creixent d’aquests elements

sobtada del comerç internacional genera una distorsió

hi ha a l’estat espanyol fabriquin més de mig milió de

per fabricar tota mena d’aparells fa que la seva factu-

molt important per a les empreses manufactureres.

cotxes menys si es comparen amb l’activitat de l’any

ració apunti a creixements propers al 19% aquest any

Efectivament, la pandèmia va afavorir la compra de

2019. No tots el fabricants han experimentat la matei-

2021. Aquest creixement ve impulsat per la xarxa 5G, els

mòbils, ordinadors o tauletes tàctils, però va enfonsar

xa afectació, ja que hi ha models amb més dependèn-

telèfons intel·ligents i també per la indústria de l’auto-

sectors com l’automoció o els electrodomèstics. La re-

cia d’aquesta tecnologia que d’altres, però el cop ha

moció i els electrodomèstics. Les darreres dades de la

presa de la producció ha provocat un augment sobtat

estat en general. Sense anar més lluny, l’empresa Seat

consultora Gartner, empresa especialitzada en les tec-

de la demanda de xips. Els fabricants de semiconduc-

a Martorell ja va programar des de principis d’any una

nologies de la informació que té la seu a Stamford, ens

tors no han pogut adaptar-se al nou canvi de demanda.

reorganització de la seva producció en les seves instal·

diuen que els ingressos per a l’any 2020 en semicon-

L’ús de components electrònics per a l’automoció ja ve

lacions durant els primers mesos de 2021 degut al coll

ductors van ser de 390.000 milions d’euros, amb un

de lluny, però en els darrers anys s’ha intensificat de

d’ampolla que suposa l’escassetat de semiconductors

creixement de més d’un 10% en comparació a l’any 2019.

manera evident. Segons les dades de la mateixa con-

per les seves unitats. De tota manera l’automoció no-

En els darrers anys tot aquest volum de producció s’ha

sultora Gartner, entre 2014 i 2019, les vendes del mer-

més representa un 10% dels efectes de la crisi. La falta

anat concentrant en molt poques empreses, sobretot

cat de semiconductors per automoció ha crescut a un

de semiconductors està afectant la fabricació de mò-

els fabricants de xips més avançats tecnològicament

ritme anual del 6,1 %. La previsió és que la incorporació

bils, rentadores, neveres, televisors i tots el productes

que són els de 7 i 5 nanòmetres. Els tres primers submi-

de xips en els cotxes i en general tota la maquinària

que portin xips integrats. Actualment, un element

nistradors de semiconductors del món: Intel, Samsung

continuarà creixent. Per tant, la generalització de l’ús

gairebé invisible com és un microxip ha provocat una

i SK Hynk controlen gairebé el 35% de les vendes mun-

dels semiconductors provocarà que la seva demanda

frenada important en la fabricació d’alguns elements

dials. Entre el fabricants, l’empresa taiwanesa TSMC

continuï augmentant al mateix ritme. Algunes con-

en aquests primers sis mesos del 2021. Per exemple els

ocupa la primera posició amb un 58,8% del mercat per

sultores preveuen que la situació es normalitzi a finals

controladors de pantalla, essencials per als telèfons

ingressos, seguida de UMS que té una quota del 7,8%.

d’aquest any, encara que algunes altres veus diuen que

mòbils, els ordinadors portàtils o els elements GPS,

la situació no s’arreglarà fins a finals de l’any 2022.

són escassos perquè les empreses que els fabriquen
tren en productes més rendibles. Un nou exemple de

L’origen del problema sembla estar en el canvi d’ac-

AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA DE
LA FALTA DE MICROXIPS

titud dels consumidors durant el temps de la COVID.

Tots sabem que la indústria de l’automoció arrossega

dependència que té la indústria dels sectors tecnolò-

L’increment de compra d’equips informàtics, per oci o

moltes empreses que fabriquen peces destinades a

gics emergents, concentrats en molt poques mans i

per fer teletreball va desbordar les cadenes de produc-

les cadenes de muntatge. La crisi de les plantes dels

amb una afectació global.

CANVIS DE LA DEMANDA DE
PRODUCTES EN TEMPS DE LA COVID

no arriben a cobrir la demanda o simplement se cenla incertesa dels mercats internacionals i també de la

A JMP oferim la solució a pràcticament
tots els àmbits industrials: automoció,
alimentació, tèxtil, gestió de residus...
Fabriquem segons les necessitats del
client, gestionant la totalitat del
procés, des de la idea inicial, passant
pel desenvolupament, fins a assolir la
solució final.

— TORN CNC
— CENTRES MECANITZATS CNC
— MUNTATGE DE MAQUINÀRIA PETITA

MUNTATGES INDUSTRIALS PUIG-REIG S.L.
P o l . i n d u s t r i a l C a n V i d a l , c a r re r A n a u 2
0 8 6 9 2 - P u i g - re i g
info@muntatgesindustrials.com
w w w. m u n t a t g e s i n d u s t r i a l s . c o m
+34 93 8381933

— MECANITZATS GENERALS
— PROTOTIPS
— MECANITZATS 3D

Tel. 93 447 58 28 — e-mail info@mecanitzatstolmex.com — Carrer molí del llobet, 3 — Pol. ind. Malloles — 08500 Vic. Web mecanitzatstolmex.com
← Sumari
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Ricard Aceves,

DIRECTOR GENERAL DE SANT TOMÀS

« Només una de cada cinc persones
en actiu amb discapacitat intel·lectual
està treballant»
CATORZE ANYS DESPRÉS, EIX PROFESSIONAL TORNA A PARLAR AMB RICARD ACEVES TORRENTS (VIC, 1970). LLICENCIAT EN ECONÒMIQUES
PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I EN GESTIÓ INTERNACIONAL PER LA UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRÉSIS,
TAMBÉ HA CURSAT EL PROGRAMA DE DIRECCIÓ GENERAL A IESE. DES DEL 1997, ESTÀ LLIGAT A SANT TOMÀS, ORGANITZACIÓ OSONENCA
SENSE ÀNIM DE LUCRE DEDICADA A MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DE LES SEVES
FAMÍLIES, I DIRIGEIX LES TRES ENTITATS QUE EN FORMEN PART. D’ALTRA BANDA, PRESIDEIX L’ASSOCIACIÓ SINERGRUP, QUE APLEGA NOU
ORGANITZACIONS D’ECONOMIA SOCIAL CATALANES, I ÉS MEMBRE DE LA JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D’ECONOMIA SOCIAL DINCAT
I DE LA CONFEDERACIÓ, L’ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL CATALANA QUE AGRUPA LES ENTITATS NO LUCRATIVES QUE DONEN SERVEIS
D’ATENCIÓ PERSONAL. DES DEL 2019, ÉS PATRÓ DE LA FAGEDA, EMPRESA DE PRODUCTES LACTIS GARROTXINA QUE TÉ PER MISSIÓ MILLORAR
LA QUALITAT DE VIDA I LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS VULNERABLES, I FORMA PART DES DE 2021 DE LA JUNTA DE PIMEC.
CÈLIA ROCA

S

ant Tomàs neix el 1966 com una escola

ves, adults i gent gran. Els serveis principals són un

de mobiliari i senyalització, gestió d’aparcaments

per a persones amb discapacitat intel·

centre de desenvolupament i atenció precoç, un altre

i infraestructures i servei de transport adaptat.

lectual. Com ha evolucionat?

de desenvolupament integral, una escola d’educació

S’hi han anat anar creant diversos serveis per atendre

especial, un centre ocupacional, un servei d’habitatge,

Al marge de les quotes de les persones associa·

les necessitats de les persones amb discapacitat intel·

un servei d’acolliment residencial per a persones amb

des, com es finança Sant Tomàs?

lectual —i de les seves famílies— al llarg de la vida, per

necessitats de suport generalitzat, un club de lleure i

Sant Tomàs col·labora amb les administracions i amb

a integrar-les socialment i que tinguessin les mateixes

esport, un servei de respir per a les famílies, un centre

institucions públiques i privades. Dels 19 milions d’eu-

oportunitats que la resta de la societat. Actualment,

de formació i inserció laboral, un centre especial de

ros de pressupost, la part més gran ve de fons públics.

Sant Tomàs compta amb 1.825 socis, atén prop de

treball, un servei d’atenció a les famílies i un servei de

De mitjana, si no s’hi inclou el 2020, això representa

2.000 persones i n’ocupa més de 750, 300 de les quals

voluntariat.

amb algun tipus de discapacitat. S’ha aconseguit con-

el 53,5% dels ingressos. Els ingressos propis suposen el
44,5%, i inclouen la facturació dels serveis de la nostra

solidar un grup de tres entitats sense ànim de lucre:

I els serveis per a empreses?

empresa social, el copagament d’alguns serveis per

l’Associació Sant Tomàs, la Fundació Sant Tomàs i la

A banda del servei de formació i inserció laboral, la

part de les famílies i usuaris i la venda de productes,

Fundació Tac Osona.

nostra empresa social, Tac Osona, ofereix nombrosos

com els del nostre obrador de xocolata. Les quotes

serveis per a empreses i institucions: neteja i desinfec-

dels nostres socis i els donatius de particulars i em-

Combineu projectes formatius i d’inserció la·

ció, neteja industrial, jardineria i serveis forestals, ma-

preses suposen el 2% dels ingressos, percentatge que

boral amb d’altres dedicats al lleure i l’esport.

nipulats i serveis industrials, enclavaments laborals,

es va duplicar l’any passat. Vam rebre la solidaritat de

Quins són els serveis principals?

cuina per a col·lectivitats —amb menús individualit-

particulars i empreses en donacions econòmiques i

Cal oferir una atenció integral durant tota la vida de

zats per portar a les empreses—, serveis mediambien-

de materials de protecció per a les persones ateses i

la persona. Per això, tenim serveis per a infants, jo-

tals, suport a les brigades municipals, manteniment

els professionals. Això ha estat molt d’agrair, especial-

← Pàgina anterior
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ment en iniciar-se la pandèmia, quan l’Administració

operació. Potenciant la col·laboració entre els serveis

Quins límits legals hi ha?

va trigar a donar-nos suport.

d’inserció i els Centres Especials de Treball de les enti-

El funcionament d’un enclavament laboral es forma-

tats i les empreses, aquesta taxa es podria reduir.

litza amb un contracte de prestació de serveis entre

La gent s’hi va bolcar.

l’empresa i el centre especial de treball. L’equip es des-

Una de les fortaleses de Sant Tomàs és l’arrelament i

Segons UGT, a Catalunya hi ha prop de 24.000

plaça a l’empresa per treballar in situ i assumir ínte-

el suport social. La finca del monestir de Sant Tomàs

persones amb discapacitat aturades que tindrien

grament tasques que poden tenir relació directa amb

de Riudeperes, on es van ubicar els serveis de l’enti-

feina si es complís la quota del 2% que marca la llei.

l’activitat principal de l’empresa col·laboradora, i així

tat, es va comprar als anys setanta gràcies a la col·

Calen més polítiques públiques per fomentar l’ocupa-

se’n beneficien les dues parts. El contracte té una du-

laboració popular. A més dels socis, també tenim 130

ció de les persones amb discapacitat, i més receptivi-

rada d’entre tres mesos i tres anys, i és prorrogable si

voluntaris i moltes persones, Ajuntaments i entitats

tat i compromís per part del sector empresarial. Hi ha

ambdues parts ho creuen convenient, cercant també

que hi cooperen.

moltes persones a punt per demostrar les seves capa-

la contractació directa de l’empresa d’alguns dels tre-

citats i habilitats, només necessiten oportunitats.

balladors.

Des de Sant Tomàs, com s’ajuda les persones
amb diversitat funcional a tenir una qualitat de
vida més bona?
Cada any, iniciem projectes per millorar aspectes com
la formació, l’atenció o l’accés a la feina o l’habitatge.
Aquest tema ens preocupa, ja que hi ha seixanta persones en llista d’espera. Per una vida plena, cal viure
de manera autònoma. Per això, estem tirant endavant

«

LA DIVERSITAT DE
PERFILS A L’EMPRESA ÉS
UN ENRIQUIMENT PER
A TOTHOM, COM HO ÉS,
EN DEFINITIVA, PER A LA
SOCIETAT»

actuacions per crear places de llars de residència, com

Com es pot ajudar les persones contractades
a adaptar-se als llocs de feina i integrar-se en
l’equip humà de l’empresa?
La persona contractada és un treballador més de
l’empresa, i cal tractar-lo com a tal. No hi hauria
d’haver més dificultat que el procés d’aprenentatge
i adaptació d’una persona nova dins l’empresa. Nosaltres facilitem assessorament i acompanyem l’or-

és el cas de les instal·lacions que ja tenim acabades a

ganització i la persona treballadora i som sempre al

Calldetenes, i que estan només pendents de la signa-

Quina és l’actitud de les empreses?

costat de totes dues parts.

tura del concert amb la Generalitat. També estem tre-

En general, mostren interès per conèixer i col·laborar

ballant en projectes amb els Ajuntaments de Sant Pere

amb Sant Tomàs. Una via de col·laboració són les

Quins són els beneficis d’integrar una persona

de Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà, Torelló i Centelles.

pràctiques que els alumnes de formació laboral fan a

amb diversitat funcional a l’empresa?

les empreses. Tot i que Sant Tomàs té un cert pes a la

D’entrada, les ajudes econòmiques, ja que en aques-

La integració laboral del col·lectiu està norma·

comarca, segurament el servei d’inserció laboral d’Ei-

tes contractacions hi ha bonificacions en la Seguretat

litzada?

na encara no és prou conegut. Des d’Eina, es detecten

Social de fins al 90%. També podríem parlar dels be-

En absolut: només una de cada cinc persones en actiu

llocs de feina que poden ocupar persones amb disca-

neficis lligats a la responsabilitat social corporativa.

amb discapacitat intel·lectual està treballant. Segons

pacitat, se selecciona la persona més adient i se’n fa el

Però m’agradaria esmentar la resposta que van donar

l’INE, la taxa d’ocupació en aquest grup era del 20,4%

seguiment mentre duri la contractació. Així, l’empre-

a aquesta mateixa pregunta en un estudi de la UVic

el 2019, mentre que la de les persones sense cap dis-

sa té garantit l’acompanyament en el procés.

alguns responsables de recursos humans que tenien

capacitat era del 66,9%. Això s’ha agreujat amb la crisi

persones amb discapacitat intel·lectual treballant a

de la COVID-19, ja que prop d’un 10% de persones amb

Amb quines dificultats es troben els usuaris de

les seves empreses: hi destacaven com aquestes per-

discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental

Sant Tomàs per accedir al món laboral?

sones feien aflorar el bo i millor de la resta de personal

ocupades a l’empresa ordinària ha perdut la feina en

Hi ha idees preconcebudes i estereotips que fan que

i contribuïen a la millora del clima laboral. La diversi-

l’últim any. A Osona, les estadístiques estan una mica

no es tinguin en compte aquestes persones en els

tat de perfils a l’empresa és un enriquiment per a tot-

més bé que al conjunt del país, gràcies a la feina de les

processos de selecció. Això està canviant, però enca-

hom, com ho és, en definitiva, per a la societat.

entitats comarcals, però encara queda molt per fer.

ra queda camí per recórrer. Sovint, només es tracta

Reclamem la col·laboració de l’Administració per pro-

de fer petites adaptacions als llocs de feina, o bé de

L’última pregunta és obligada: com ha afectant

moure un canvi de model, i demanem al sector empre-

redistribuir les tasques que poden fer les persones

la pandèmia les persones amb capacitats espe·

sarial més sensibilitat social i que s’obri a conèixer les

amb discapacitat intel·lectual. El context econòmic,

cials?

capacitats que tenen les persones del nostre col·lectiu.

juntament amb l’escassa formació laboral que tenen,

Per a les que reben serveis residencials i d’habitatge,

fa difícil que optin a molts llocs de feina. Per això, es-

ha estat molt dur. És complicat aïllar persones amb

El grau de compliment de la Llei General de

tem treballant en un projecte de formació dual que els

discapacitat intel·lectual que comparteixen un ha-

Drets de les Persones amb Discapacitat (LGD,

permeti acumular experiència i obtenir un títol oficial,

bitatge o una residència, i no és fàcil explicar-los la

l’antiga LISMI) era del 30% abans de la pandè·

perquè tinguin més opcions laborals.

situació. Al principi, vam haver d’espavilar-nos per

mia. Per què un percentatge tan baix?
El sistema de quotes fixat per la llei aspirava a crear

aconseguir els equips de protecció individual. Gràcies
Quins són els perfils que més sol·liciten les empre·

a l’Administració, vam poder utilitzar l’alberg de Vic

un model d’integració més avançat, però encara pre-

ses quan cerquen professionals amb capacitats

per aïllar la gent amb COVID-19. Va ser una situació

senta molts reptes socials, polítics i empresarials. A

especials? I els sectors amb més oportunitats?

molt estressant, que ha passat factura a les persones

algunes empreses no els és fàcil contractar algú amb

Nosaltres cerquem llocs de treball específics per a

ateses i als professionals. No poder rebre visites dels

discapacitat, però les entitats som aquí per ajudar-les

cada persona tenint en compte les seves competèn-

familiars ha estat molt difícil per als residents. Tant

a trobar el millor candidat o candidata i per treballar

cies personals. En molts casos, fan tasques d’ajudant:

de temps sense sortir de casa per a una persona amb

plegats perquè la contractació sigui un èxit. Si no és

d’auxiliar administratiu, de magatzem o de mante-

discapacitat és insostenible. El setembre passat, vam

així, l’excepcionalitat i les mesures alternatives són un

niment, però també de reposició, recepció, manipu-

crear un projecte d’atenció als matins a Roda de Ter, a

mecanisme proposat per la LGD per facilitar el compli-

lats... Són feines que poden trobar-se a diversos sec-

un espai cedit per la fundació de l’antiga Caixa Man-

ment de la llei quan l’empresa justifica la impossibilitat

tors, com l’alimentació o la distribució.

d’incorporar treballadors amb discapacitat. Tots els

lleu, per als treballadors amb discapacitat en ERTO
que ho van necessitar. També han aparegut proble-

empleats haurien de conèixer les mesures d’inserció

Com funcionen els enclavaments, o contractes

mes de salut mental fruit dels confiaments, els grups

laboral, perquè la plantilla fomenti el respecte i la co-

entre les empreses sol·licitants i Sant Tomàs?

bombolla i les mesures d’aïllament estrictes.

← Sumari
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Per què hi ha microplàstics
en els aliments que consumim?

ques. El problema és que quan el plàstic es degrada
es desintegra en petites partícules d’una mida inferior a 5 mm que anomenem microplàstics. L’existència
d’aquestes partícules poden aparèixer fruit d’un pro-

LES PROPIETATS DEL PLÀSTIC HAN PERMÈS ABARATIR ELS COSTOS DE MOLTS OBJECTES I HAN

cés natural de degradació i també quan són utilitzats

CONTRIBUÏT A LA SOCIETAT DEL BENESTAR MASSIU I A SOLUCIONS PER A LA MEDICINA I LA SANITAT.

intencionadament en productes cosmètics, fertilit-

LES XERINGUES QUE FEM SERVIR PER ADMINISTRAR LES VACUNES SÓN DE PLÀSTIC. LA MASSIFICACIÓ

zants, detergents i pintures. Tots tenim a la retina les

DE LA PRODUCCIÓ D’OBJECTES EN ELS PAÏSOS DESENVOLUPATS I LA NOSTRA IRRESPONSABILITAT

imatges de les illes d’acumulació de plàstics que s’han

HAN ACABAT CONVERTINT LES VIRTUTS D’AQUESTS MATERIALS EN LA PRINCIPAL FONT DE

detectat al mig dels oceans. Més del 60% dels residus

CONTAMINACIÓ AMBIENTAL SÒLIDA DEL PLANETA I EN UNA AMENAÇA PER A LA SALUT.

que s’acumulen als mars i a les costes són plàstics.
Aquests residus al fragmentar-se en microplàstics,
poden entrar en la xarxa tròfica en ser confosos per
aliments per molts organismes vius. Per tant, quan
ens mengem un peix pot ser que contingui microfragments de plàstic en el seu interior. Igual que passa en
el mar a la terra també hi podem trobar inundació de
microplàstics, alterant la composició dels sòls i provocant un greu impacte en l’ecosistema. Els darrers
estudis determinen que els microplàstics estan presents en els aliments que consumim. S’han detectat
microplàstics a l’aigua de l’aixeta, a l’aigua embotellada i a pràcticament tots els aliments. Els efectes
d’aquesta acumulació de plàstic en els nostres orga-

JORDI CABANAS

nismes encara és força desconeguda. Alguns estudis
els associen a malalties diverses relacionades amb
disfuncions hormonals.
Els microplàstics s’han convertit en un greu problema per la salut i el medi ambient.

És urgent una actuació més responsable. Hem de
REDACCIÓ

A

canviar les nostres rutines i les polítiques de gestió

ctualment els plàstics són materials sintètics

calent i resistent al fred, molt versàtil, lleuger de tac-

dels residus per tal de seguir aprofitant els avantat-

i derivats del petroli que s’obtenen mitjan-

te agradable i resistent tant a la degradació biològica

ges d’un producte que ens aporta moltes solucions

çant un procés de polimerització, es a dir de

com a l’ambiental. El 99% dels plàstics dels objectes

en el nostre dia a dia, sense comprometre la nostra

processos de síntesis de llargues cadenes d’àtoms de

que consumim provenen de combustibles fòssils i

salut barrejant aquestes partícules en els aliments

carboni que donen lloc a un material mal·leable en

contenen una gran quantitat de substàncies tòxi-

que consumim.

T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.com
www.elssots.com

Planta de compostatge Els Sots
Mas Els Sots s/n • Apt. de correus 77
08540 Centelles (Barcelona)

RECICLEM TOT TIPUS DE PLÀSTICS

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

Truca’ns 937 430 087

Gestió de
residus industrials
RecOn

Pol. Ind. Font de Tarrés
C. Font de Tarrés, 96-98
08560 MANLLEU.
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www.recon.cat
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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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La transició cap a les renovables,
l’única solució possible

La biomassa una font natural
d’energia renovable.
L’energia de la biomassa està continguda en els enllaços químics d’alta energia
presents en la matèria viva. La biomas-

QUAN PARLEM DE RENOVABLES ENS REFERIM A AQUELLES FONTS D’ENERGIA BASADES EN LA UTILITZACIÓ

sa es pot fer servir com a combustible

DE RECURSOS NATURALS, EL SOL, EL VENT, L’AIGUA O LA BIOMASSA VEGETAL O ANIMAL. LA SEVA PRINCIPAL

ja que es pot consumir directament en

CARACTERÍSTICA ÉS QUE NO UTILITZEN COMBUSTIBLES FÒSSILS, SINÓ ELEMENTS QUE SÓN CAPAÇOS DE

forma de pellet, pinyols d’oliva o clos-

RENOVAR-SE DE MANERA IL·LIMITADA. UN DELS SEUS PUNTS FORTS ÉS QUE TENEN UN IMPACTE AMBIENTAL MOLT

ques d’ametlla. També es pot fer servir

ESCÀS JA QUE NO GENEREN CONTAMINANTS, PER AIXÒ SE LES ANOMENA TAMBÉ ENERGIES ALTERNATIVES O

per preparar combustibles líquids com

ENERGIES VERDES. DEIXAR DE DEPENDRE DELS COMBUSTIBLES FÒSSILS ÉS UN DELS PRINCIPALS REPTES DE LA

l’etanol o bé per obtenir biogàs. La bi-

SOCIETAT ACTUAL.

oenergia o biomassa es por convertir
en un recurs energètic molt important
per complir els reptes que té la societat
de transició cap a les energies renovables per l’any 2050. La biomassa és un
tipus d’energia renovable que prové de
l’aprofitament de la matèria orgànica
i per tant una energia proporcionada
per una gran varietat de productes, entre els quals s’inclouen els forestals, la
llenya, la fusta, les deixalles agrícoles
com la palla, deixalles animals com els

JORDI CABANAS

excrements procedents de les granges
i les escombraries que llencem diàriament, és a dir paper, cartró i fins i tot
les restes dels aliments. El consum de
Diferents mostres de matèria de biomassa.

Les energies renovables són la clau del futur del nostre planeta per
combatre el canvi climàtic.

REDACCIÓ

L

biomassa per finalitats tèrmiques augmenta cada any. L’objectiu marcat és
poder multiplicar per 2,5 el consum de

a transició energètica és un tema

si tenim en compte les dades de par-

i prescindir de la resta de fonts reno-

biomassa forestal del 2013 que va ser de

que ve de lluny. Una llei de l’any

tida que ens facilita l’Institut Català

vables, caldrien 450.000 Km , és a dir

240 ktones segons les dades de l’Insti-

2017 aprovada pel Parlament de

d’Energia. L’any 2020 l’energia nuclear

només el 0,3% de la superfície terres-

tut Català d’Energia. La mateixa insti-

Catalunya traça el camí per arribar a

va representar un 54,9% de la produc-

tre del planeta, una àrea més petita

tució ens diu que la comarca d’Osona

2

utilitzar el 100% d’energies renovables

ció energètica total. En total la produc-

de la que es fa servir actualment per

és puntera en la instal·lació de calderes

al 2050. Es marca també l’objectiu de

ció d’electricitat mitjançant fonts no

extreure combustibles fòssils. Siguin

de biomassa amb un total de 161 sobre

tancar les centrals nuclears pels vol-

renovables va representar a Catalu-

exactes o no aquestes dades, la veritat

un total de 3.146 que es van instal·lar de

tants de l’any 2027. El 21 de maig es va

nya el 80,2%. Les energies renovables

és que estem davant la necessitat de

2012 a 2017, amb una potència total de

publicar la llei 7/2021, la primera norma

l’any 2020 van representar només un

fer un canvi històric que ens hauria de

243 MW. La biomassa és un element

de l’Estat Espanyol per lluitar contra

19,8% del total mentre els objectius de

portar cap a una visió més optimista.

fonamental per assolir l’objectiu de mi-

l’escalfament global, amb uns objec-

la normativa ens diuen que d’aquí a 10

La transició cap a les renovables, tot i

tigar la dependència dels combustibles

tius no menys ambiciosos: l’any 2023

anys s’ha d’aconseguir que represen-

que estem lluny de l’objectiu final, es

fòssils i afavorir el desenvolupament

totes les ciutats de més de 50.000

tin un 50% del total. Segons Reyner de

converteix en l’única solució possible.

del món rural i agrícola.

habitants hauran de tenir una zona

l’Institut Català d’Energia a l’horitzó

de baixes emissions, una aposta clara

de l’any 2050 la implantació d’energia

per la mobilitat elèctrica i el transport

fotovoltaica podria suposar l’ocupació

públic. Ll’any 2030 es marca l’objectiu

addicional d’uns 950 km2 en superfície

d’augmentar fins al 74% la generació

actualment no urbanitzada, és a dir, el

d’electricitat amb energies renovables.

3,0% del territori català. Aquesta xifra

Ll’any 2040 ja no es podran vendre cot-

és significativa, tenint en compte que

xes contaminats i s’obligarà a subminis-

actualment el total de la superfície

trar punts de recàrrega en gasolineres i

urbanitzada de Catalunya és lleuge-

edificis. Finalment, l’any 2050 s’haurà

rament superior al 5% del territori. A

d’assolir la neutralitat climàtica, és a dir

finals d’aquest mes de maig una orga-

emetre només els gasos d’efecte hiver-

nització anglesa que s’anomena Car-

nacle que el país sigui capaç d’absorbir

bon Tracker publicava que les energies

i el 100% de l’electricitat s’haurà de ge-

renovables tenien la capacitat de cobrir

nerar amb fonts renovables.

cent vegades la demanda energètica
mundial. Segons els seus càlculs, si es

El repte que suposa complir amb

volgués donar resposta a la demanda

aquests objectius és molt important

energètica només amb plaques solars
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ctes per a granges

619 010 160 Joan
Ctra. Lleida s/n,
25141 - TORREGROSSA - LLEIDA
info@biomassacotrans.cat
www.biomassacotrans.cat

← Sumari

Pàgina següent →

JORDI CABANAS

16 | Turisme de Caravàning

El caravàning:
una opció turística a l’alça en l’era postcovid
NO TOT HAN ESTAT MALES NOTÍCIES PER AL TURISME EN ELS DARRERS MESOS; SEGONS UN ESTUDI RECENT DE LA PLATAFORMA DE LLOGUER
D’AUTOCARAVANES INDIE CAMPERS, L’ESTAT ESPANYOL ÉS EL PAÍS EUROPEU ON MÉS ES FAN SERVIR AQUESTS MITJANS DE TRANSPORT, AMB
CATALUNYA AL CAPDAVANT. UNA TENDÈNCIA QUE S’HA ACCENTUAT ENCARA MÉS A CAUSA DE L’IMPACTE DE LA COVID-19 I QUE HA CONSOLIDAT EL
CARAVÀNING NO NOMÉS COM UNA ALTERNATIVA ALS VIATGES TRADICIONALS, SINÓ COM UNA FILOSOFIA DE VIDA.

CÈLIA ROCA

M

algrat que la situació derivada de la pandèmia ha afavorit els des-

La COVID-19, l’impuls definitiu

plaçaments amb autocaravana, aquesta modalitat de vacances ja
guanyava adeptes des de feia anys. De fet, tornant a l’estudi esmen-

Coincidint amb els efectes de la COVID-19 i les restriccions corresponents per ra-

tat, aquest tipus de viatges va créixer un 92% a Espanya el 2019 en relació amb

ons sanitàries, aquest turisme associat a la llibertat de moviments i al contacte

el 2018. De les 9.000 noves matriculacions d’aquests vehicles efectuades el

amb la natura ha rebut l’embranzida definitiva per esdevenir un «segment turístic

2019 a tot l’Estat, Catalunya va liderar-ne el rànquing amb 2.300, un 53% més

rellevant». Així ho assegura un estudi presentat el novembre del 2020 pel Labo-

que el 2014, quan se’n van assolir les 1.500. L’informe també revela que la ciu-

ratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme (LMRT) de la Universitat de Girona

tat de Barcelona és una de les deu destinacions europees preferides per als

(UdG), després d’entrevistar al voltant de 400 van tourists que, durant l’estiu pas-

enquestats.

sat, van recalar a la Costa Brava. Entre altres conclusions, la investigació assenyala
que la meitat dels enquestats es va sentir condicionat pel nou coronavirus a l’hora

Darrere d’aquest èxit s’amaga més d’un benefici. Descobrir indrets remots als quals

de decidir estiuejar sobre quatre rodes. També s’hi destaca que el 80% dels carava-

no es pot accedir en transport públic o que no disposen d’oferta hotelera, gaudir

nistes que van visitar el litoral gironí va pernoctar en càmpings —només el 20% ho

d’una escapada o d’unes vacances sense limitacions horàries o tenir flexibilitat per

va fer en àrees condicionades com a zones d’acampada lliure i aparcaments d’au-

canviar de plans en qualsevol moment són alguns dels punts forts del caravàning.

tocaravanes—, i que un 99,3% va assegurar que repetiria l’experiència enguany, in-

Inspirat en el moviment slow travel, sorgit a Itàlia a la dècada del 1980, fomenta

dependentment de la situació sanitària.

el turisme de proximitat i el vincle entre el viatger i la cultura i la gastronomia locals dels llocs que visita. Una experiència de la qual es pot gaudir a molts punts de

Els resultats d’aquesta enquesta es van fer públics només uns mesos després del de-

Catalunya, considerada com una de les àrees més ben preparades de la península

cret de la Generalitat de Catalunya per regular les instal·lacions turístiques. Al text,

Ibèrica en aquest àmbit.

vigent des de l’octubre passat, es contempla per primer cop la categoria d’àrees

← Pàgina anterior
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El caravàning, una modalitat turística més sostenible i familiar.

d’acollida d’autocaravanes de pagament (diferents dels càmpings i sense que això

Acampar, estacionar o pernoctar

afecti els aparcaments per a autocaravanes que hi ha a molts municipis). També s’hi
recullen quatre categories de càmping, d’entre 2 i 5 estrelles, i s’hi regula el percen-

Juntament amb la distinció entre el tipus d’autocaravanes, una altra de les varia-

tatge de parcel·les que poden ocupar els allotjaments de lloguer ubicats als càm-

bles que generen més confusió són els conceptes d’acampar, estacionar i pernoc-

pings, els quals es divideixen en semimòbils (mobilhomes) i fixos (bungalous).

tar. Com qualsevol altre vehicle, es poden aparcar on n’estigui permès l’estacionament, per normatives municipals o bé per la Direcció General de Trànsit (DGT). Si

La celebració del Saló Internacional del Caravàning 2021 al recinte de Fira de Barce-

l’autocaravana s’estaciona correctament, s’hi pot dormir, però no es poden treure

lona, prevista entre el 16 i el 24 d’octubre d’aquest any, contribuirà a donar encara

elements fora del perímetre de l’habitacle, com taules o cadires. En alguns llocs es

més visibilitat a un sector que travessa la seva època daurada.

prohibeix fer servir tascons per anivellar el vehicle. També se n’han de calcular bé
les dimensions de l’autocaravana, sobretot si es vol circular per carreteres o carrers

Els quatre vehicles aptes per al caravàning

estrets, així com l’aigua per al consum del bany.

Aquesta manera de viatjar, també coneguda com a turisme itinerant, exigeix úni-

Tot i la necessitat de respectar les disposicions legals, cada cop són més les loca-

cament conduir una autocaravana, concepte que defineix la Directiva 2001/116/CE

litats que, amb l’etiqueta de caravan-friendly, adopten mesures i projectes per

com “qualsevol vehicle especial [...] fabricat de manera que inclogui una zona habi-

atraure els autocaravanistes. Un moviment que, això sí, també ha anat acompa-

table amb l’equip mínim següent: seients i taula, llits que poden formar-se per con-

nyat en alguns casos d’ordenances municipals per frenar el nombre creixent de van

versió dels seients, la cuina i els armaris». No obstant això, aquest terme aplega en

tourists, com va succeir l’estiu passat a la comarca de la Cerdanya.

realitat quatre subtipus de vehicles que, tot i l’actual boom del caravàning, encara
són desconeguts per al gran públic.

Si les previsions es compleixen, els anys vinents seran la confirmació d’una opció de

L’opció més econòmica i senzilla són les furgonetes camperitzades o campers,

recuperació d’una de les indústries més castigades per la pandèmia.

vacances que, gestionada amb criteris de sostenibilitat, pot ser un dels pilars de la
recomanades per als desplaçaments amb un pressupost limitat i per a un o dos
viatgers, tot i que hi ha models que permeten acollir fins a quatre persones. Són
fàcils de conduir i poden condicionar-se segons les necessitats dels ocupants. Per a
viatges de quatre persones, hi destaquen les autocaravanes perfilades, equipades

Autocaravanes, caravanes,
campers i més ...

amb un llit a la part del darrere i un altre de basculant sobre la cabina. Les autocaravanes caputxines són el pas anterior a les perfilades, ja que tenen el llit sobre la
cabina, fora del vehicle, característica que proporciona més espai i intimitat per
dormir. Tanquen la llista les autocaravanes integrals, les més aerodinàmiques. Dotades d’una cabina molt espaiosa, estan dissenyades per a entre dos i quatre ocupants. A això caldria sumar les caravanes, vehicles que necessiten ser remolcats

En el cas d’aquelles persones que es decanten per les autocaravanes de lloguer en
comptes d’adquirir-les, des del sector recomanen tenir en compte un seguit d’aspectes abans de formalitzar-ne el contracte, com ara parar atenció a l’any de fabricació, contractar una assegurança amb una cobertura ampla i valorar la responsabilitat del conductor sobre la ITV i altres incidències eventuals.

ESMI CAMPING

Carretera de Girona, 14 —17850 Besalú — Girona
Tel. 972 59 13 92 — www.esmicamping.com
← Sumari
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per a moure’s, atès que no són motoritzats.
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La integració de la tecnologia
i els operadors logístics

La característica principal dels operadors 4PL és que
son lleugers en actius i rics en informació. El model
passa dels tangibles dels proveïdors 3PL als intangibles dels 4PL, de la gestió de la propietat i l’ús de sistemes de transport i magatzems a la gestió integral
i intel·ligent de la cadena de subministrament. En el

LES EMPRESES INTENTEN CENTRAR LA SEVA ACTIVITAT EN AQUELLS PROCESSOS QUE APORTEN MÉS
VALOR. LA LOGÍSTICA ACOSTUMA A TENIR MOLTA COMPLEXITAT I A OCUPAR FÍSICAMENT MOLT

procés d’integració dels serveis logístics les empre-

ESPAI A LES EMPRESES. UN OPERADOR LOGÍSTIC ÉS UNA EMPRESA EXTERNA, ESPECIALITZADA

ses han de tenir present el risc de dependència obli-

EN GESTIONAR PART O LA TOTALITAT DEL PROCÉS FINAL DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT,

gada d’un sol proveïdor.

ÉS A DIR EL TRANSPORT, LA DISTRIBUCIÓ DEL PRODUCTE, L’EMMAGATZEMATGE, LA GESTIÓ DELS

OPERADORS 5PL. LES NOVES
TECNOLOGIES AL SERVEI DE LA LOGÍSTICA

INVENTARIS I FINS I TOT EL SISTEMA D’INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT.

Quan l’operador integra l’activitat física amb les
noves tecnologies i el coneixement parlem ja del
nivell més alt d’integració, el 5PL o Fifth Party Logistics. L’objectiu d’aquests operadors és treballar
conjuntament amb les empreses per aconseguir
rebaixar costos i optimitzar la logística. Ja s’entén
que aquesta col·laboració implica un alt nivell d’integració. Efectivament, les empreses 5PL engloben les
funcions dels proveïdors 3PL (execució) i 4PL (gestió)
a través d’aliances conjuntes. D’altra banda, a través
de solucions digitals com internet de les coses, tecnologia blockchain, intel·ligència artificial, sistemes

FREDPICKING

de seguiment, entre altres, les empreses 5PL son

Les tecnologies del sector de la logística augmenta l’eficiència en el servei, tant d’emmagatzematge com de la preparació de comandes.

capaces d’optimitzar l’enginyeria logística de múltiples cadenes de subministrament amb l’objectiu
fonamental de reduir costos i obtenir un millor rendiment en volum mitjançant economies d’escala.
Un estudi fet per l’operador logístic DHL afirma que

REDACCIÓ

el 73% de les empreses assegura que invertirà en

E

clou ja l’emmagatzematge dels productes i la cessió

tecnologia big data, internet de les coses en un 55%,

ten a les necessitats dels clients amb diferents

d’espai a un magatzem extern. La gestió 3PL, o Third

models blockchain en un 51% i en intel·ligència artifi-

nivells d’integració. Hi ha algunes activitats

Party Logistics, presenta com a característica distinti-

cial en un 40%. Per tal d’accedir a aquests elements

dins de la logística, com son el transport i l’emmagat-

va respecte de les anteriors la capacitat per part del

tecnològics molts operadors es valen de proveïdors

zematge, que les empreses ja han anat subcontrac-

proveïdor de serveis logístics de dur a terme funcions

5PL, els quals implementen aquestes tecnologies

tant des de fa molts anys, de manera més o menys

múltiples i servei personalitzats. L’operador logístic va

com una torre de control que els permet visualitzar

esporàdica. Aquestes operacions correspondrien al

aprenent a gestionar de manera òptima la gestió de

i controlar tot el que passa a la cadena de subminis-

ls operadors logístics son empreses que s’adap-

que s’anomena 1PL, o First Party Logistics. En aquest

la part que li toca de la cadena de subministrament.

trament de l’empresa usuària. Eines de software

nivell els operadors simplement distribueixen el pro-

El control global de tot el flux de mercaderies el con-

com Beetrack permeten als operadors 5PL tenir una

ducte de l’empresa sense que la mateixa hagi d’inver-

trola l’empresa contractant. Les noves exigències del

visibilitat completa dels transportistes a temps real.

tir en camions ni conductors. L’empresa manté, però,

mercat han portat als operadors logístics a fer encara

Aquesta eina permet també fer una planificació de

les seves pròpies instal·lacions d’emmagatzematge

un pas més i aliar-se amb proveïdors de tecnologia per

les rutes garantint de forma eficient la gestió òpti-

i expedició. La gestió 2PL, o Second Party Logistics, in-

tal d’oferir experiència i coneixement a les empreses.

ma dels productes fins a arribar al destí final.

CLICK
&NET
SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

confeccions

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

Roba per a l’hostaleria — Roba personalitzada — Davantals per a escoles

Av. Sant Jordi, 166 · 17800 Olot · Girona Tel. 972 265 238 www.confeccionsmdgarrotxa.com
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Mercolleida aprova els comptes anuals
en l’any del seu 50è aniversari
REDACCIÓ

M

ercolleida va ser una institució promoguda pel Ministeri d’Agrucultura,
a través de l’empresa pública Mercorsa i constituïda el 25 de maig de

1971. Aquell any, diferents institucions i operadors de la zona van col·

laborar amb la seva posada en marxa, des de la Cambra de Comerç de Lleida, les

Cambres Agràries locals de la província i algunes entitats financeres com La Caixa,
organitzacions sectorials i més d’un centenar d’empreses privades, cooperatives i
vi del marc de competències de la política agrícola a l’Estat espanyol a l’any 1992 i de
la desaparició de Mercorsa, l’Ajuntament de Lleida es va convertir en l’accionista
majoritari de la societat. Més endavant, l’any 2002, fruit de l’acord entre el consistori i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, aquest darrer

MERCOLLEIDA.

particulars vinculats al sector agrícola. Anys després, com a conseqüència del can-

Vista general de l’edifici Mercolleida.

també va entrar a formar part de l’accionariat de Mercolleida. Actualment la Llotja
Agropecuària Mercolleida és una societat anònima de la qual l’Ajuntament té el

2021, buscant una situació més favorable. Durant el mes de maig el Consell d’Ad-

80% de les accions i la Generalitat de Catalunya en té un 10%, en aquest sentit és

ministració de la Llotja Agropequària Mercolleida va aprovar els comptes anuals

l’única de les grans llotges europees que no depèn de finançament públic.

corresponents a l’any 2020 amb un resultat positiu de 116.961,55 euros abans d’im-

El passat 25 de maig, per tant, Mercolleida va complir 50 anys. Aquest any 2021

postos, la qual cosa suposa un increment del 29% respecte als comptes de l’exercici

hi ha hagut un canvi significatiu ja que el 30 de juny Frances Ollé deixa el seu càr-

anterior. Els resultats positius son fruit de l’increment del 2,59% sobre els ingressos

rec per jubilació, després de 16 anys al capdavant de la institució. Prendrà el relleu

i d’un 0,42% menys de despeses.

l’actual director de mercats de porcí, cereals i farratges, Miquel Àngel Bergés. De-

Felicitats, doncs, a Mercolleida, una institució imprescindible per donar suport a

gut a la situació actual provocada per la pandèmia, l’entitat va acordar aplaçar la

l’economia del territori i també per a la transferència d’informació al sector agrari

celebració del 50è aniversari de Mercolleida fins a la propera tardor d’aquest any

i ramader de les terres de Lleida.
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