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El proper dia 19 de novembre se celebrarà el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. L’any
2014 el Consell de les Nacions Unides va assignar aquest dia com una data en la que es reconeix
l’esforç i el valor de les dones emprenedores, per fer valer els seus drets i per continuar implantant
la igualtat de gènere. Per tant, el seu objectiu és el de sensibilitzar la societat sobre els obstacles
i les dificultats que encara existeixen en el món empresarial per aquelles dones que volen emprendre un negoci.
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amb la personal. I això va fer que davant la crisi moltes dones van reinventar-se per poder ser
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més autònomes i mostrar el seu talent professional. No obstant això, el fet d’iniciar un negoci,
sigui a nivell físic o virtual, requereix un gran sacrifici per a tothom, però pel sol fet de ser dona
i emprenedora, és sens dubte més difícil i complicat. Encara actualment seguim lluitant contra
les desigualtats entre homes i dones en un mercat laboral on els homes segueixen tenint més
oportunitats i privilegis.
Per això és totalment necessari que les diferents entitats i administracions s’impliquin en proporcionar les eines que calguin per atraure i impulsar que la dona pugui accedir al teixit empresarial, posant en marxa estratègies que afavoreixin el desenvolupament d’empreses liderades
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per dones. Això ajudaria a fomentar que la dona tingui més participació en l’àmbit emprenedor,
generant així canvis per accedir a una societat amb idèntiques oportunitats tant per a homes
com per a dones.
Al llarg de la història son moltes les dones que s’han arriscat a l’hora de posar en marxa un negoci.
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existents en el mercat. I com a dona, m’agradaria animar a totes aquelles futures emprenedores
que tenen en ment una idea de negoci, un projecte i, sobretot, la il·lusió de portar-lo a terme, desitjant que res ni ningú obstaculitzi poder fer realitat els seus somnis de posar en marxa els seus
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ELS REGALS
D’EMPRESA,
UNA OPORTUNITAT
PER A COMUNICAR
VALORS

JORDI CABANAS

AL SEGLE XXI LES NOVES TECNOLOGIES HAN AJUDAT A
CREAR UNA SOCIETAT ON LA INFORMACIÓ I PER TANT LA
COMUNICACIÓ JUGA UN PAPER FONAMENTAL. AL MATEIX
TEMPS, LES RELACIONS SOCIALS I EMPRESARIALS ES
MOUEN DINS EL QUE EL LINGÜISTA SEBASTIÀ SERRANO
ANOMENA LA SOCIETAT DE LA IMPACIÈNCIA O LA
IMMEDIATESA EN LA QUAL TOT HA DE SER A CURT TERMINI
I SUPERFICIAL. AQUESTA IMMEDIATESA I AQUESTA
IMPERSONALITAT NO ENS PODEN FER OBLIDAR QUE SOM
ESSENCIALMENT ANIMALS SOCIALS QUE NECESSITEM
ESTABLIR RELACIONS DURADORES, MOSTRAR SIMPATIA,
GRATITUD, CONFIANÇA O SIMPLEMENT COMUNICAR UNES
CREENCES O UNA IMATGE. ELS REGALS PODEN COBRIR
AQUESTA NECESSITAT ACTUAL QUE TENIM DE GENERAR
EMOCIONS I DE COMUNICAR VALORS, MALGRAT QUE EL
NOSTRE SISTEMA ENS EMPENY CAP A L’ESTABLIMENT DE
RELACIONS IMPERSONALS, DE CURTA DURADA I NEUTRES.
CADA VEGADA MÉS, PERÒ, QUAN COMUNIQUEM A TRAVÉS
D’UN REGAL PERSONAL O D’EMPRESA, VOLEM QUE AQUEST
TRANSMETI TAMBÉ UNA ACTITUD DE RESPECTE AMB EL
MEDI AMBIENT.

El torró és el dolç per excel·lència
de les festes nadalenques.

← Sumari

Pàgina següent →

Els galets no poden faltar al dinar de Nadal.
REDACCIÓ

Ampli catàleg de regals
respectuosos amb el medi
ambient i la sostenibilitat.

J

PUIG FRANCÓ

ARXIU / ISTOCKPHOTO
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El restaurant Mític elaboren menús personalitzats per a tot tipus d’events.

ral, o el bambú son matèries primeres

terminat. També es demanen produc-

que ofereixen, però també han de tenir

naturals que donen als objectes molt

tes respectuosos amb les persones

com a repte ser capaços de connectar

bones prestacions pel que fa al tacte,

celíaques o vegetarianes. Responent

i fomentar els valors que moltes per-

lleugeresa i resistència. Alguns objec-

a aquesta creixent demanda del nou

sones comparteixen com pot ser la

tes es poden fabricar a partir de la fi-

consumidor, les empreses que fan lots

salut, la protecció del producte de pro-

a sabem que els regals son una for-

bra de polièster obtinguda a partir del

de Nadal han de tenir com a premissa

ximitat al territori i per descomptat la

bàsica el preu i la qualitat del producte

sostenibilitat i, com hem dit, respec-

ma més de comunicació, un mitjà

reciclatge d’ampolles de plàstic, una

també no verbal de mostrar con-

idea en base a l’anomenada economia

sideració i reclamar l’atenció des del

circular, un model de producció i con-

punt de vista comercial, però també

sum que implica reciclar materials i

poden ser una manera de transmetre

productes existents totes les vegades

valors. En aquest sentit les empreses

que sigui possible per tal de crear va-

especialitzades en serveis de màr-

lor afegit i ampliar el cicle de vida dels

queting, objectes publicitaris i regals

mateixos. El cultiu de cotó convencio-

d’empresa com l’empresa GIROGIFT,

nal, en contrast amb l’orgànic, utilitza

ubicada a Sant Antoni de Calonge (gi-

aproximadament un 25% dels insecti-

rogift.com) han fet un esforç molt im-

cides fabricats al món i més del 10% de

portant per adaptar els seus catàlegs

les pesticides i plaguicides. Per con-

als valors de la societat del segle XXI

trarestar aquests efectes negatius,

per oferir en els seus productes ob-

el cotó orgànic utilitzat en els regals

jectes que siguin útils, que emocionin

que es promocionen actualment es

i, sobretot, que transmetin valors de

conrea en terres certificades i lliures

reciclatge, reutilització propis d’una

de substàncies tòxiques. Moltes de les

producció responsable sense perdre

empreses que treballen amb regals

la personalització i l’adequació de l’ob-

corporatius tenen en els seus catàlegs

jecte publicitari al tipus d’empresa i al

roba o objectes fets amb cotó orgànic

resultat que es vulgui obtenir.

certificat.

Innovació i tecnologia al
servei de l’eficàcia del regal
publicitari i del medi ambient

Lots de Nadal amb
sensibilitat pel territori.
Una de les tradicions més extenses a

Adaptar els regals als valors actuals

casa nostra és el regal de Nadal o el

requereix investigació i tecnologia per

tradicional lot. Els lots de Nadal gai-

a fer servir nous materials i explorar

rebé sempre han anat acompanyats

nous objectes i textures. L’objectiu de

de productes tradicionals: sobretot

les empreses de màrqueting i regal pu-

torrons, pernil, vins, licors, conserves

blicitari és aconseguir el que s’anome-

i embotits. Les necessitats de la soci-

na regals amb valors. Això s’aconse-

etat actual ens porta a valorar també,

gueix utilitzant materials no agressius

a part de la tradició, aspectes de l’ali-

amb el medi ambient, siguin d’origen

mentació que abans no eren tinguts

orgànic o bé reciclant materials. Per

en compte, com pot ser que els pro-

exemple utilitzant fibres 100% biode-

ductes siguin saludables, ecològics,

gradables i reciclables o bé fent servir

sostenibles i fins i tot que tinguin una

cartró o paper reciclats. El suro natu-

història d’arrelament a un territori de-

← Pàgina anterior

xarcuteria selecta

www.lacasadelpernil.com
C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
Olot. La Garrotxa

A Olot
i online
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GIROGIFT

→

		 JA SABEM QUE ELS REGALS
SON UNA FORMA MÉS DE
COMUNICACIÓ, UN MITJÀ
TAMBÉ NO VERBAL DE
MOSTRAR CONSIDERACIÓ
I RECLAMAR L’ATENCIÓ
DES DEL PUNT DE VISTA
COMERCIAL, PERÒ TAMBÉ
PODEN SER UNA MANERA DE
TRANSMETRE VALORS.»

L’empresa Girogift ofereix tot tipus d’objectes publicitaris i promocionals.

te al medi ambient. A tot el territori

cistella de Nadal trobem els productes

dins d’una caixa de cartró normalment

conté acostumen a ser d’alta gamma.

català l’oferta gastronòmica és molt

situats en una cistella de vímet que

decorada. Puntualment es poden pre-

Aquesta modalitat se sol utilitzar per

àmplia i per tant no és difícil trobar

conté productes clàssics d’aquestes

sentar els productes en una safata.

fer regals a directius, clients VIP o bé

producte de qualitat i proximitat que

festes. De tota manera, el regal estre-

Un bagul ja és un obsequi a nivell su-

proveïdors exclusius. Altres opcions

pugui satisfer aquesta nova deman-

lla d’aquests dies a les empreses acos-

perior. El bagul pot estar confeccionat

molt valorades son també els lots on

da. Pel que fa a la presentació l’oferta

tuma a ser el lot de Nadal, el qual con-

amb diferents materials, com fusta,

el protagonista és el pernil, amb les

segueix amb els formats clàssics. A la

té productes similars però presentats

vímet i fins i tot cuir. Els productes que

seves diferents qualitats, ibèric o serrà

PROXIMITAT · QUALITAT · IDENTITAT
lotsdorigen.cat

LOT 02

LOT 22

17,90€ + IVA

LOT 16

29,90€ + IVA

20 models
de lots de Nadal

34,90€ + IVA

LOT 32

49,90€ + IVA

LOT 35
79,90€ + IVA

LOT 23
35,50€ + IVA

LOT 13

24,90€ + IVA

Descarrega
el catàleg 2021
← Sumari

Pàgina següent →
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		 ADAPTAR ELS REGALS
ALS VALORS ACTUALS
REQUEREIX INVESTIGACIÓ
I TECNOLOGIA PER FER
SERVIR NOUS MATERIALS
I EXPLORAR NOUS
OBJECTES I TEXTURES.←

gastronomia i experiència. El nostre

El regal com a millor eina
pel reconeixement de
la feina ben feta i de les
propostes de millora

territori té un mapa de restaurants i

Ja fa temps que des del punt de vista

de fondes que treballen els productes

empresarial hi ha la discussió de si cal

de proximitat i propostes gastronòmi-

retribuir les aportacions dels treba-

ques pròpies. Hem de tenir en compte

lladors en forma d’idees per a la mi-

que seguir la pista dels restaurants i la

llora contínua. És clar que la millora

gastronomia és sempre un bon motiu

contínua ha de ser part de l’esperit de

sector de la restauració ha ideat moltes propostes per tal de poder gaudir

LOTSDORIGEN.COM

dels plaers de la cuina que combinen

Els productes catalans i de proximitat són una bona opció per regalar.

per a recórrer el territori, conèixer el

l’empresa en tots els àmbits i per a

productes, la seva elaboració i les tradi-

totes les persones i una activitat com

cions. Regalar gastronomia pot ser un

un altre per la qual no es demana

obsequi amb valors i una experiència

una retribució extra. Les empreses

pels sentits que ajudar a crear espais

en aquest cas, però, poden optar per

de relació informals que poden ajudar

una via intermèdia: el regal com una

a cohesionar i a crear vincles entre els

manera de reconeixement quan hi ha

ben acollit pels col·laboradors o amics.

Regalar experiències
gastronòmiques

membres d’un equip de treball, d’un

algú que ha tingut una idea brillant.

A Catalunya hi ha dotze denominaci-

Una manera de sorprendre els nostres

taller o d’una corporació. No podem

El reconeixement pot venir de la mà

ons d’origen, onze relatives als vins i

clients i col·laboradors és regalant ex-

oblidar que l’any passat els restaurants

de la comunicació al grup a través

sempre serà un regal molt apreciat i

una que fa referència exclusivament

periències gastronòmiques, sigui en

es van haver de reinventar fent lliura-

d’un acte simbòlic, però els experts

al cava. Amb personalitats molt dife-

forma de sopar o dinar d’empresa o bé

ments a domicili amb fórmules origi-

aconsellen retribuir les aportacions

rents, aquest producte no falta mai a

regalant un xec restaurant. Catalunya

nals a les quals van optar algunes em-

extres o les propostes de millora dels

la taula en aquestes festes que tenim

té una cultura gastronòmica recone-

preses com portar a casa el típic menú

empleats amb una retribució extra

ben a prop. Catalunya és una terra

guda a tot el món, tant de mar com de

de Nadal, o bé regalar un val per anar

en espècies, és a dir un regal, un ob-

amb molt bons productors d’oli amb

muntanya, de tradició o innovadora es

al restaurant quan vulguin. Aquesta

jecte que a l’empresa no li representi

cinc denominacions d’origen protegi-

poden trobar tota mena d’ofertes i me-

pràctica podria haver vingut per que-

una gran despesa però que per la per-

des. Per tant, aquest producte es pot

nús. Després d’un temps de teletreball

dar-se i podria ser que aquest any es

sona o les persones que han impulsat

convertir també en un excel·lent regal

i cert aïllament social, el sopar d’em-

produeixi un augment dels lliuraments

una acció o una idea de millora pugui

que aporta salut i benestar a la nostra

presa es pot convertir en una mena de

a domicili, també en el cas dels dinars i

ser un al·licient. Al mateix temps, si

cuina mediterrània.

celebració o de retrobament. El propi

sopars familiars nadalencs.

aquest regal es fa juntament amb

LOTS NADAL

www.candorca.com

Regala
productes del
territori,
d'elaboració
pròpia i
artesana

LLONGANISSA EXTRA

PERNILET BAIONA CURADA

LLOM CURAT AMB PEBRE

Embotits curats, embotits cuits i productes de carn fresca de forma artesanal.

977 830 885
www.prioratnatur.com
← Pàgina anterior

Fets a La Garrotxa,
un entorn que garanteix la màxima qualitat del producte.

Tel. 972 29 09 96
botiga@candorca.com

Miquel Dorca S.L.
Ctra. Camprodon 7/9
17813 La Vall de Bianya
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LA CASA DEL PERNIL

→

El pernil està considerat com un dels millors regals gastronòmics.

		 EL RECONEIXEMENT POT VENIR DE LA
MÀ DE LA COMUNICACIÓ AL GRUP A
TRAVÉS D’UN ACTE SIMBÒLIC, PERÒ ELS
EXPERTS ACONSELLEN RETRIBUIR LES
APORTACIONS EXTRES O LES PROPOSTES
DE MILLORA DELS EMPLEATS AMB UNA
RETRIBUCIÓ EXTRA EN ESPÈCIES, ÉS A
DIR UN REGAL.

seu abast solucions tecnològiques

ge d’ella mateixa, juntament amb un

molt útils com les targetes regal, que

impacte emocional cap a la persona

poden ser d’un sol ús o recarregables.

que rep l’obsequi. Un dels efectes més

Aquest sistema pot anar molt bé per

importants del regal d’empresa o de

reconeixements a empleats que han

l’obsequi promocional és una visió de

impulsat millores, sigui en forma d’in-

l’empresa i de les relacions comerci-

centius recurrents o com un reconei-

als més propera i càlida. Una forma

xement puntual .

d’apropament

un reconeixement públic, la persona

seguir millorant. Actualment, per ob-

rep la gratitud de la resta i dels res-

sequiar els treballadors les empreses

ponsables i obté un obsequi que li re-

poden recórrer al regal tradicional:

Qualsevol empresa que regala ha de

mantingut bàsicament a través de les

cordarà sempre aquell moment. Per

un sopar, un viatge o algun objecte

ser conscient que mitjançant l’objec-

pantalles de l’ordinador i trucades te-

la resta és també un al·licient per a

personal. Per altra banda, tenen al

te la companyia transmet una imat-

lefòniques des de la distància.

Disposem d’espais
per a esdeveniments

després

d’una època en què les relacions s’han

Fes esport
en plena natura

Per Nadal regala
Puig Francó i Mític
una experiència única

eixprofessional.com

tant per a empreses com a particulars

necessària

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon · Girona

HOTEL
972 740 971

RESTAURANT
972 740 023

puigfranco.es
info@puigfranco.es

← Sumari

Pàgina següent →
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Neix CauBruix, el joc de taula
inspirat en una de les tradicions
més arrelades de Centelles
EL MUNICIPI OSONENC DE CENTELLES JA TÉ EL SEU PROPI JOC DE TAULA: CAUBRUIX, UNA

PROPOSTA PER A TOTA LA FAMÍLIA INSPIRADA EN LA TRADICIÓ LOCAL DE LES BRUIXES. CREAT
PER TONI DONATO, XEVI GARCIA I ADRIÀ ARAÑÓ, QUI TAMBÉ N’ÉS L’IL·LUSTRADOR, ESTARÀ AVIAT
DISPONIBLE A LES PAPERERIES I BOTIGUES DE JOGUINES D’OSONA, AIXÍ COM A TRAVÉS D’INTERNET.
REDACCIÓ

D

podran escollir per on continuarà la seva aventura.
L’elecció no és senzilla, ja que la mecànica del joc és
plena de paranys. Finalment, hi ha el carrer del Centre, que mena a l’església, al qual només es podrà accedir per acabar la partida.
A banda del taulell i els daus, CauBruix disposa d’altres elements de joc. Un dels més importants són les
vint cartes de poció, que defineixen la poció que haurà d’elaborar cada participant. Aquestes targetes es
distribueixen en quatre tipus d’ingredients: bolets,
animals, herbes i potingues. Cada participant n’haurà d’agafar un de cada a l’atzar per definir la seva

es de fa molts anys, les dones nascudes a

tan molt contents del resultat i asseguren que tenen

poció objectiu, que pot variar a cada partida. Per es-

Centelles i altres pobles catalans han tingut

moltes ganes de «continuar millorant-lo amb futures

tablir-la, hi ha un total de vint-i-vuit cartes d’ingredi-

fama de bruixes. Així ho demostra la tradició

edicions o ampliacions».

ents: vint per als ingredients que cal localitzar i vuit

oral, recollida per Joan Amades a Folklore de Catalu-

més d’ingredients considerats com a podrits, identi-

nya, un cançoner que inclou rodolins com «Centelles,

Ambientat en l’edat mitjana

ficables per un fons de color verd i que no serviran per

bruixes totes elles» o «Centelles, terra de bruixes».

CauBruix és un joc d’estratègia ambientat en un en-

a la poció, ja que estan en mal estat.

Amb CauBruix, els jugadors podran apropar-se a la

torn màgic: concretament, un poble medieval ple

vessant més màgica de la cultura catalana.

de sorpreses i girs de guions. Les partides han estat

Altres cartes per dinamitzar la partida

dissenyades per a quatre participants i tenen una du-

A més de les cartes de poció i d’ingredients, els juga-

L’origen de la iniciativa

rada aproximada de setanta-cinc minuts. Cada par-

dors també hauran d’emprar les cartes d’horòscop,

En paraules dels impulsors del projecte, la idea de

ticipant assumeix el rol d’una bruixa que recorre els

que s’agafen quan es cau a la casella del mateix nom.

crear-lo va sorgir arran de la cancel·lació a causa de

carrers del llogarret amb el propòsit de trobar-hi els

Son cartes que afecten sobretot a la mobilitat pel tau-

la pandèmia de COVID-19 de l’edició del 2020 del Cau

ingredients que li permetran completar una poció

lell. Al seu torn, les cartes d’encanteri, que son les que

de Bruixes, la festa popular que venia celebrant-se a

màgica, els quals hauran de dipositar-se dins d’una

més agraden als aficionats a l’estratègia, es poden

Centelles ininterrompudament des del 1998. Aques-

petita olla. El guanyador o la guanyadora serà la pri-

comprar amb els ingredients que sobrin i es podran

ta circumstància va inspirar Donato per endegar un

mera bruixa que aconsegueixi arribar al campanar

anar desant per llançar-les en el moment oportú, per

joc de taula relacionat amb aquest esdeveniment,

del poble amb l’olla plena. Un cop a l’església, però,

tal de sorprendre els rivals. Els encanteris generen in-

juntament amb Garcia i Arañó. Des de l’octubre de

caldrà fer front al Cerber, un gos de tres caps que vi-

teracció entre els jugadors i fomenten estratègies que

l’any passat, tots tres van dur a terme reunions pe-

gila la portalada del temple i al qual caldrà subornar

fan que cada partida sigui diferent. Finalment, hi ha

riòdiques per planificar-ne la creació i el llançament.

amb una moneda màgica.

les cartes de bruixa, que s’obtenen en caure a la case-

«Van ser més de quatre mesos de trobades setmanals,

lla homònima. Aquest tipus de carta obliga a fer una

molta feina i molta prova i error, perquè finalment es

Els components del joc

prova d’interacció social entre els jugadors i proporci-

materialitzés el joc tal com el presentem avui», expli-

El taulell del CauBruix consta de 146 caselles repar-

ona una recompensa si els reptes es duen a terme cor-

ca Donato. Els pares d’aquesta iniciativa destaquen

tides en divuit carrers i la plaça Major, tot represen-

rectament. «Estan pensades per dinamitzar la parti-

la dificultat que comporta crear un joc de taula amb

tant un petit poble. Es tracta d’un circuit tancat pel

da, crear desinhibició i riure molt», diu Donato.

estratègia i mecàniques úniques des de zero, ja que

qual hauran de voltar els participants, tirant els tres

Fins que es completi la distribució del joc als establi-

van haver d’assumir-ne el disseny dels gràfics, els

daus i seguint les direccions fins a trobar tots els in-

ments habituals, les persones interessades a adqui-

tests i la cerca de proveïdors per a la fabricació. Tot

gredients de la poció màgica. Com a elements espe-

rir-lo o saber-ne més, poden enviar un correu elec-

i aquesta complexitat, els creadors afirmen que es-

cials, hi ha diverses bifurcacions on els participants

trònic a l’adreça caubruix@gmail.com.

ecomingo
Servim a l’engròs i al particular.
Comandes personalitzades
al millor preu del mercat

 +34 627 44 96 46 -  citricseco@ecomingo.com
← Pàgina anterior
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La crisi dels microxips.
La cara oculta de la globalització

afecta en cadena a moltes empreses més petites, auxiliars de l’automoció, que veuen com les comandes
deixen d’arribar o es borren de la cartera. En aquest

EN UN ESTUDI RECENT FET PER LA PATRONAL PIMEC S’ASSENYALA QUE UN 83,3% DE LES PIMES

cas les causes del problema les hem d’anar a buscar

CATALANES MANIFESTA QUE PATEIX PROBLEMES EN EL SUBMINISTRAMENT DE PRIMERES MATÈRIES

també en un creixement de més del 25% a escala glo-

I COMPONENTS. SOBRETOT ESTEM PARLANT DE LA MANCA DELS MICROXIPS NECESSARIS PER

bal del mercat dels microxips que ha desequilibrat la

FABRICAR COTXES I ALTRES APARELLS QUE INCORPOREN ELECTRÒNICA. A TOT AIXÒ CAL AFEGIR

balança entre oferta i demanda. Quan les empreses

TAMBÉ L’INCREMENT DELS COSTOS LOGÍSTICS I LA PUJADA DEL PREU DE L’ENERGIA QUE AFEGEIXEN

automobilístiques van cancel·lar les seves coman-

DIFICULTATS A AQUEST DARRER TRIMESTRE DE L’ANY AFECTANT ELS MARGES. A L’ESCANYAMENT DE

des a l’inici de la pandèmia, van deixar el seu lloc buit

L’OFERTA DURANT EL TEMPS D’ATURADA PER LA PANDÈMIA CAL AFEGIR L’AUGMENT SOBTAT DE LES

perquè hi entressin altres empreses d’electrònica de

COMANDES DURANT LA PRIMERA PART DE L’ANY 2021

consum amb demandes ben altes. En el món dels
xips cal tenir en compte que hi ha la fase de disseny
i la de fabricació. Mentre que per exemple Bosch a

REDACCIÓ

de fer front també a greus problemes de transport

L’origen del problema. Encariment
i falta de matèria primera

marítim i un augment sobtat dels preus dels conteni-

més dissenyen a Europa i fabriquen exclusivament a

dors en una economia fortament globalitzada i amb

Taiwan i a Xina. La majoria de grans fàbriques estan

a primera explicació d’aquesta situació podria

gran dependència d’aquestes vies de circulació per a

a Àsia, la qual cosa fa que el domini del mercat sigui

L

Europa pot dissenyar i produir, molts fabricants no-

venir per la ràpida recuperació de la demanda

seguir funcionant. A tot plegat cal afegir alguns de-

pràcticament total. Taiwan i Corea del Sud tenen la

i de l’economia després de la superació de l’atu-

sastres provocats per la inestabilitat climàtica pro-

tecnologia més desenvolupada del món en relació a

rada mundial provocada pel COVID 19. La progressi-

vocada per huracans, males collites o inundacions.

la fabricació de microxips, concretament l’empresa

va superació dels problemes sanitaris ha provocat un

S’ha de tenir present que l’oferta mundial de matè-

de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

important creixement de les economies de determi-

ries primeres i components, amb els corresponents

(TSMC) és la més avançada de tot el globus. Així

nats països com Xina i Estats Units. Aquesta intensa

serveis de transport marítim, està concentrada en

doncs, només aquests dos països condensen el 35%

i sobtada expansió ha posat els països en una carre-

pocs països, alguns dels quals dins de zones conflic-

de la producció dels circuits més petits i modernit-

ra desesperada per aconseguir matèries primeres i

tives des del punt de vista geopolític. Com s’ha vist,

zats. És per aquest motiu que Xina ja fa temps que

sobretot elements sofisticats i difícils d’obtenir com

la inestabilitat i el conflicte son enemics directes de

té interessos geoestratègics en el domini de Taiwan.

els semiconductors o els xips. No cal minimitzar l’im-

la globalització.

Intentar preveure el final d’aquesta situació és difícil.

pacte de l’especulació sobre el mercat de les matèries

Els experts apunten cap a mitjans de 2022, però la in-

La crisi dels microxips o dels
semiconductors

certesa és gran. Construir noves fàbriques a Europa

la pobra rendibilitat dels mercats tradicionals degut
a la caiguda dels tipus d’interès. La transició energè-

La tecnologia actual permet concentrar dins un mi-

milions d’euros.

tica des del consum de combustibles fòssils cap a la

croxip milers de transistors microscòpics, gairebé

utilització d’energies renovables provoca també can-

sempre amb base de silici. Aquests components son

La falta de subministraments i l’encariment de la ma-

primeres, refugi de l’especulació financera davant de

o a EEUU pot comportar dos o tres anys i milers de

vis en el tauler de joc de les matèries primeres, sobre-

imprescindibles per tal de poder tenir aparells elec-

tèria primera son la tempesta perfecta que pot posar

tot en aquelles que son escasses i imprescindibles per

trònics, ordinadors o telèfons mòbils. El món ara ma-

en dificultats les empreses en aquest darrer trimes-

a la fabricació de bateries i plaques fotovoltaiques.

teix pateix una escassetat d’aquest components que

tre del 2021. Més que mai una bona gestió dels recur-

Els estudis assenyalen que les pujades de preus més

està aturant la indústria manufacturera. Es preveu

sos pot salvar les companyies afectades a l’espera

significatives dels aprovisionaments s’han produït

que només el sector de l’automòbil perdrà més de

que a nivell mundial algú treballi per tal de tornar

en el ferro i l’acer, el plàstic o la fusta, però també en

100.000 milions de dòlars en vendes aquest any 2021

ajustar l’oferta de matèria primera i de semiconduc-

aquelles matèries primeres bàsiques per a la realitza-

per la manca de xips. Tal com ha sortit als mitjans de

tors al nivell de la demanda actual. És una qüestió de

ció de la transició digital. Parlem de liti, coure, níquel

comunicació SEAT ha presentat un ERTO que afec-

supervivència que ens fa veure la cara menys amable

o el grafit. L’augment de comandes internacionals ha

ta 11.000 treballadors fins al 2022, però el problema

de la globalització.

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
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Anna Navarro,

EXPERTA EN TECNOLOGIA I GLOBALITZACIÓ

« Qualsevol companyia
que vulgui créixer
ha de tenir un
cap o un grup de
transformació digital»

NOMÉS UN 2% DE LES PERSONES QUE OCUPEN CÀRRECS EXECUTIUS ALS ESTATS UNITS SÓN DONES. UN PERCENTATGE DEL QUAL FORMA
PART UNA DE LES CATALANES DE MÉS RENOM EN L’ÀMBIT DE LA TECNOLOGIA: ANNA NAVARRO DESCALS, CONEGUDA PROFESSIONALMENT
COM A ANNA N. SCHLEGEL (OLOT, 1968). LLICENCIADA EN FILOLOGIA ANGLESA I FILOLOGIA ALEMANYA PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
(UB) I LA HUMBOLDT-UNIVERSITÄT, EL 1992 VA TRASLLADAR-SE A SAN FRANCISCO PER ENDEGAR LA SEVA PRIMERA EMPRESA. DESPRÉS,
TREBALLARIA A CISCO SYSTEMS, VMWARE, VERISIGN I XEROX I NETAPP, LÍDER MUNDIAL EN EMMAGATZEMATGE DE DADES, OCUPANT-NE LA
VICEPRESIDÈNCIA DURANT DOTZE ANYS. DES D’ENGUANY, ÉS VICEPRESIDENTA DE LA COMPANYIA CALIFORNIANA PROCORE TECHNOLOGIES,
CAPDAVANTERA EN PROGRAMARI PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ, I CHIEF STRATEGY ADVISOR DE LA MULTINACIONAL
BARCELONINA GPAINNOVA, LA PRIMERA EMPRESA DE BENS INDUSTRIALS DE L’ESTAT ESPANYOL SEGONS FINANCIAL TIMES. NAVARRO
HA ESTAT ESCOLLIDA LA DONA MÉS INFLUENT EN EL MÓN TECNOLÒGIC PER LA REVISTA NORD-AMERICANA ANALYTICS INSIGHT EL 2020, I
RECONEGUDA AQUEST MATEIX ANY COM LA DONA EMPRESÀRIA MÉS ADMIRADA DEL MÓN PER UNA ALTRA CAPÇALERA DELS ESTATS
UNITS, CIO LOOK. TAMBÉ ÉS AUTORA DEL MANUAL SOBRE INTERNACIONALITZACIÓ TRULY GLOBAL (2016).

CÈLIA ROCA

Què ha suposat per a vostè el reconeixement

essent catalana, d’Olot i filòloga, estic al capdavant

vades, i aquí és on entra en joc GPAINNOVA, on he

que ha rebut d’Analytics Insight?

del món de la tecnologia. He hagut de donar moltes

començat a treballar per ajudar-ne l’equip executiu a

Els primers dies vaig patir la síndrome de l’impostor:

explicacions. Ara bé, això m’ha obert un ventall de

fer que l’empresa creixi de manera adequada.

no vaig sortir de casa durant dos dies, pensant que

treballs interessantíssims, com ara presidir un estudi

s’havien equivocat! Em va començar a trucar moltís-

del Cercle d’Economia: Talent femení i productivitat en

Molt poques dones han aconseguit aquesta

sima gent, la notícia es va difondre molt als Estats

la quarta revolució industrial, amb un equip de jutges,

rellevància en el camp de la tecnologia. Quins

Units i a Europa, especialment. El reconeixement

advocats, notaris i CEO, que volem publicar a comen-

obstacles ha hagut de superar per arribar-hi?

m’ha suposat parlar amb gent amb qui feia anys que

çaments del 2022. També s’han obert portes empre-

Les empreses no regulen ni responen a les lleis que

no parlava, m’ha obert més portes laborals, he rebut

sarials, com ara esdevenir assessora de GPAINNOVA.

els governs o elles mateixes creen activament per sa-

moltes invitacions per parlar a cercles d’economia o

ber si hi ha igualtat dins de les companyies. Encara

del món dels negocis… També contacten amb mi en-

Aquest any comença una nova etapa a aquesta

que hi hagi un delegat d’igualtat, els números son

tre tres i deu persones al dia per veure si els puc ajudar

companyia i a Procore Technology. Com afron-

molt difícils de canviar. Sempre he treballat a empre-

amb les seves idees.

ta aquests reptes?

ses d’enginyeria de virtualització de dades, servidors,

En la meva feina diària, soc vicepresidenta d’Infraes-

connectivitat o seguretat d’Internet i del programari

Va tenir un déjà vu amb CIO Look, imagino.

tructura Global, Mercats Internacionals, Producte

per assegurar els centres de dades i, en aquests àm-

Quan en va sortir la portada, vaig pensar: «un altre

i Globalització a Procore Technologies, a Califòrnia,

bits, hi ha molt poques dones. A les empreses tecno-

cop?». Han estat moltes trucades, molts periodis-

que és on visc. Fa un parell d’anys, em vaig titular per

lògiques sí que veus dones, però treballen sobretot a

tes i moltes hores extres per respondre’n totes les

la Universitat de Santa Clara amb un grau per poder

les àrees de màrqueting, comunicació, recursos hu-

preguntes. Més que res, la gent vol saber per què jo,

portar la gestió de juntes d’empreses públiques i pri-

mans, atenció al client o vendes. Desenvolupant-ne

← Pàgina anterior
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la tecnologia, n’hi ha molt, molt poques. Aquests són

cinc i n’he participat en unes quantes més. Sempre

nòmades: gent que treballa des d’altres indrets que

els obstacles: per exemple, quan fa uns cinc anys vaig

he intentat ajudar-les a passar de ser una entitat

no són els habituals. Si has de treballar des de casa,

viatjar a Londres per rebre un premi, a la meva taula,

petita a tenir ressò al món. Si una cosa es necessita

per què no des de la platja? El caps de les empreses

plena d’empleats dels Països Baixos, em van pregun-

a Califòrnia, segurament també es necessita a Bu-

estan estudiant com tornar a treballar en equip pre-

tar quina medalla anava a rebre el meu marit.

dapest. L’objectiu és sempre que la dona tingui més

sencialment. Als Estats Units, per cert, ara ja ens es-

oportunitats, si ella ho vol.

tan dient que ens vacunaran una tercera vegada. És

I que encara estiguem així!
Això és constant. A mi em qüestiona tothom, però
no en faig cas: m’encanta crear secrets per a les empreses, innovar... Fins i tot, aquest any vaig presentar

«

la meva primera patent als Estats Units. Si m’aturés
pels obstacles, ja hauria d’haver plegat fa molts anys.
La gent sempre et voldrà aturar. Has d’aprendre a no
perdre el temps amb qui te’l fa perdre a tu.
Com poden trencar les dones el sostre de vidre?
De mica en mica, estudiant sempre: en el meu cas,
tot i ser filòloga, he après sobre enginyeria, estratègia de màrqueting, innovació de producte, globalització, etc. També s’ha de ser molt forta mentalment,
i això s’aconsegueix menjant bé, anant a dormir sempre a la mateixa hora, corrent cada dia, fent ioga...
Igualment, s’ha de mirar on es necessita talent i estudiar com solucionar-ho; no aturar-se, no creure que
una fada protectora et vindrà a ajudar. El sostre de
vidre es trenca canviant d’empresa si cal, amb molta ajuda a casa, aprenent a no escoltar la gent que
tot el dia et critica o que s’emmiralla en tu, explicant
que vols superar-te, que vols ser mentora o cap de
producte davant d’un patrocinador, escolant la gent
intel·ligent. Escoltant i llegint, t’has d’anar formant

«

un malson, però hem de continuar.

EL SOSTRE DE VIDRE
ES TRENCA CANVIANT
D’EMPRESA SI CAL,
AMB MOLTA AJUDA A
CASA, APRENENT A NO
ESCOLTAR LA GENT QUE
TOT EL DIA ET CRITICA O
QUE S’EMMIRALLA EN
TU, EXPLICANT QUE VOLS
SUPERAR-TE, QUE VOLS
SER MENTORA O CAP
DE PRODUCTE DAVANT
D’UN PATROCINADOR,
ESCOLTANT LA GENT
INTEL·LIGENT»
LES EMPRESES CATALANES
TENEN EL CLIMA, EL
TALENT, L’ESPERIT, LA
INNOVACIÓ... EL QUE
HI MANCA, POTSER, ÉS
QUE HEM DE SER MÉS
ATREVITS, NO TENIR POR»

constantment, parlant amb gent que és millor que
tu en molts temes i deixant que t’influeixi molts cops.

El teletreball ha anat lligat a la transformació
digital de moltes empreses. S’hi estan fent els
deures?
Una altra pregunta molt gran! Depèn de l’empresa,
però qualsevol companyia que vulgui créixer ha de
tenir un cap o un grup de transformació digital, perquè ens empassem o heretem processos molt antics
que sempre s’han d’anar revisant. La transformació
digital pot significar fer un repàs de tecnologia o de
les estratègies de tot el contingut de l’empresa, o bé
una revisió constant dels processos en línia per ajudar
les clientes o els clients. També pot implicar que l’empresa faci servir la intel·ligència artificial per resoldre
problemes o evitar-ne d’altres. És tota una orquestra,
i s’ha de planificar com qualsevol altre tema que les
empreses en creixement han de tenir com a prioritat.
Parlant de la intel·ligència artificial, considera
que, juntament amb el Big Data, s’està aprofitant prou?
Un altre trencaclosques! Això no ho puc contestar, no ho sé qui hi està treballant molt o poc. les
empreses de la llista Fortune 500 ho tenen com a
prioritat, això sí que ho sé! Totes les empreses mit-

Com veu les empreses tecnològiques a Catalunya?

janes o grans ja tenen bases de dates, i espero que

És una pregunta molt gran! Veig moltíssim potenci-

les tinguin segures, i que les clientes i els clients

Per què és tan difícil que el talent femení arribi

al a Catalunya! He estudiat unes quantes empreses,

tinguin la tranquil·litat de saber que els seus noms

a llocs de responsabilitat a les empreses tecno-

especialment en aquests tres últims anys, i hi veig

i la seva informació estan ben protegits. Aquestes

lògiques?

molta innovació. Tenim moltíssimes universitàri-

dades, que s’han d’anar captant cada cop més, son

No puc parlar de totes les empreses tecnològiques.

es preparades per entrar-hi. Em sembla que, amb

les que ajuden les empreses a invertir en prioritats.

On he treballat, és molt difícil. Hi ha molts homes

la digitalització de tantes empreses, els empresaris

Un cop que es coneixen les prioritats, aquestes po-

que s’han graduat amb títols molt importants a l’Ín-

catalans poden aprendre moltíssim d’altres models

den aplicar-se en processos operatius repetitius.

dia, als Estats Units o a la Xina, i volen aquests càr-

d’arreu del món. Les empreses catalanes tenen el cli-

recs tan alts. S’envolten a vegades d’una dona que

ma, el talent, l’esperit, la innovació... El que hi manca,

Quina importància té per a les empreses la se-

fa de cap de comunicació o de recursos humans i ja

potser, és que hem de ser més atrevits, no tenir por.

guretat de les seves dades?

es pensen que hi ha moltes dones. Ara estic parlant

Evidentment, s’ha de pensar en tants ingredients

Hauria de ser una de les prioritats. [Un mal ús] pot

en general, però és cert que el poc talent femení que

perquè una empresa vagi bé que ara no podria dir

treure una empresa del joc comercial, pot esdevenir

arriba molt alt ha hagut de fer moltíssimes piruetes.

una cosa en concret. Potser, que l’equip que t’envolta

un escàndol, etc.

Ha hagut de passar per molts rols dins de l’empresa,

sigui com un equip d’esports, anar tots a una.

o bé entrar-hi des de fora per tenir un càrrec de més

Com poden contribuir els processos esmentats

responsabilitat. No només has de ser boníssima per

Quin ha estat l’impacte que hi ha tingut la pan-

al creixement empresarial?

dur l’empresa: a vegades, t’has d’empassar frases o

dèmia?

A arribar al mercat abans que el competidor, per

converses que no venen al cas. També hi ha molts

Ha estat brutal. N’estem totes i tots molt cansats,

exemple, o a entendre quins productes no s’estan ve-

homes que no estan preparats per cercar una dona

em sembla. Al començament, tots els països, els mit-

nent bé, quins clients estan a punt de marxar, quines

que pugui fer la mateixa feina que ells. Això no no-

jans de comunicació, els polítics i els executius ens

parts dels processos necessiten una transformació...

més passa a les empreses tecnològiques, sinó també

vam espantar. Tot era nou per a nosaltres. Si estàs a

Tenen milers d’aplicacions.

a moltíssimes institucions.

càrrec de milers de persones, has passat molta ansietat per no prendre les decisions equivocades i no

Finalment, quin consell donaria als directius

Ha estat cofundadora de diverses ONG que do-

empitjorar-ne les condicions [laborals]. Als Estats

que vulguin impulsar el seu negoci i fer-lo créi-

nen suport a la dona en el món laboral, com ara

Units, encara estem treballant des de casa, amb els

xer als mercats internacionals?

Women in Localization, STEMentors o Women

nens que tornen de l’escola a la una o a les tres de la

Que cerquin una bona globalitzadora que els formi

in Technology. Quins aspectes s’hi treballen?

tarda, tot i que tu acabes les reunions molt més tard.

el millor equip d’estratègia i els faci un llistat de tota

Sempre he pensat que les eines que he après al món

Em sembla que és per això que està canviant moltís-

l’orquestra que es necessitaria. Això, o que es llegei-

laboral es podien emprar a les ONG. N’he iniciades

sim el treballador del futur. Ara mateix, hi ha molts

xin Truly Global. Ara necessitaria moltes pàgines!

← Sumari
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La gestió del temps
i la llei de Parkinson

i les oficines perquè cada vegada hi ha menys gent
amb qui parlar o a qui supervisar. Al final la clau serà
valorar més els resultats i menys el temps que ens
passem asseguts a la cadira.

CYRIL NORTHCOTE PARKINSON VA SER UN HISTORIADOR ANGLÈS QUE A L’ANY 1955 VA PUBLICAR

El temps dedicat a una feina és inversament
proporcional a la seva importància

UN ARTICLE PER A LA REVISTA THE ECONOMIST QUE VOLIA SER HUMORÍSTIC, PERÒ QUE COM PASSA

Aquest principi també es coneix com a llei de la tri-

MOLTES VEGADES, VA TOPAR AMB UNA AFIRMACIÓ QUE HA TINGUT MOLT ÈXIT I QUE S’HA REPETIT

vialitat. Les persones tendim a dedicar més temps a

MILIONS DE VEGADES COM UNA VERITAT INQÜESTIONABLE: «EL TREBALL CREIX FINS A OMPLIR EL

les coses menys importants. D’aquesta manera ens

TEMPS DISPONIBLE PER A LA SEVA REALITZACIÓ».

escapem de poder afrontar les tasques més complexes i més compromeses, per tant entrem en el que
s’anomena procastinació, és a dir en l’acció o l’hàbit

REDACCIÓ

però, deixem d’estar observats directament pel cap.

La quantitat de treball i el nombre
de treballadors no sempre creixen
de forma proporcional

Aquesta nova realitat ha fet modificar les estratègi-

atendre per altres de més irrellevants o agradables.

es tant dels subordinats com dels responsables, de

Però deixar les coses feixugues per a més tard pot ser

D

pel qual deixem per a més endavant accions que cal

tal manera que aquelles persones que allargaven la

molt poc productiu. El principi fonamental de la co-

onem per suposat que si hi ha molts tre-

feina en funció del temps disponible, ara inverteixen

neguda llei de Pareto ens recorda que només un 20%

balladors ocupats en un departament és

el principi i la norma canvia. Efectivament, per al-

de les tasques ens porta a aconseguir el 80% dels

perquè hi ha molta feina. Parkinson va de-

gunes persones l’estratègia quan toca teletreballar

resultats esperats. Per tant, la conclusió és que per

mostrar mig en broma que el nombre de persones i

pot passar per fer les tasques ràpidament per tal

a ser productius cal concentrar-se en aquest 20% de

la quantitat de treball, quan es tracta de feines buro-

d’encongir i concentrar el temps de treball dins de

tasques importants amb uns objectius ben definits,

cràtiques, no sempre estan ben relacionats. Segons

les mínimes hores possibles, bàsicament per desti-

encara que això vulgui dir enfrontar-nos a tasques

aquest autor anglès tot funcionari necessita multi-

nar la resta de la jornada a temes personals. Ja no

menys agradables. En aquest sentit és important te-

plicar el nombre de subordinats i per altra banda els

cal simular que s’està treballant. El treball ja no s’ha

nir en compte també la famosa matriu d’Eisenhower

buròcrates creen el treball d’uns per als altres. Una

d’expandir per omplir l’espai, sinó que en aquest cas

que classifica les tasques en funció de la seva urgèn-

vegada més es compleix la llei de Parkinson: el treball

el treball s’ha d’encongir i concentrar tot el que sigui

cia o importància en quatre grups: les importants i

crea més treball i la burocràcia tendeix a multipli-

possible per donar peu a un nou temps d’oci. S’ha

urgents que cal fer de seguida, les importants no ur-

car-se fent baixar la productivitat. Parkinson argu-

de tenir en compte, però, que les persones tenen

gents que cal planificar, les urgents i no importants

mentava que si qualsevol organisme administratiu

diferents comportament i tenir molt present que hi

que, en la mesura del possible cal delegar i finalment

té un creixement de caps del 6%, tard o d’hora morirà

ha un altre grup de treballadors força nombrós als

allò que no és urgent ni important, activitats a les

perquè tota la força laboral estarà en la burocràcia i

quals els preocupa molt que sembli que quan estan

quals segurament dediquem bona part de la nos-

cada vegada menys en la producció.

a casa no fan res. Per aquestes persones tenir l’ofi-

tra jornada, i que simplement hauríem d’eliminar

cina a casa ha dissolt perillosament les barreres en-

de la nostra agenda. Per no veure tant inabastables

La llei de Parkinson i el teletreball

tre la feina i la llar privada de manera que treballen

les tasques importants és convenient dividir-les en

En una empresa tothom ha de demostrar al seu cap

molt més que abans. En aquest cas les lleis de Par-

parts més petites.

observador que està ocupat, per tant és probable

kinson es compleixen de manera dramàtica, ja que

que es desenvolupi un joc d’estratègies destinades

el temps de treball s’expandeix tant que pot ocupar

Parkinson no era un revolucionari. Simplement va fer

a crear aquesta percepció: mirar els documents, fer

fins i tot el temps destinat a l’oci. El teletreball ha

una caricatura de les organitzacions burocratitzades

trucades, no moure’s del lloc de treball, mirar la pan-

portat també que els caps hagin hagut de trobar

dels anys cinquanta que encara avui dia ens aporta

talla, anar d’un cantó a l’altre de l’empresa amb un

altres estratègies per demostrar que hi son, i aquí

reflexions interessants sobre com utilitzem el nostre

document a la mà, plegar més tard...tot per poder

entren en escena el ZOOM o el TEAMS. Els direc-

temps productiu, sigui a l’oficina presencialment o

omplir el dipòsit amb la substància gasosa que és el

tors es passen el temps davant de l’ordinador fent

amagats darrera la finestra virtual que ens facilita la

temps de treball. Durant els períodes de teletreball,

videotrucades. Ja no es passegen per les fàbriques

pantalla del nostre ordinador.

«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

Estructures de fusta

← Pàgina anterior

Portes, finestres,
porticons i
persianes
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El turisme de ciutat, una proposta
per descobrir patrimoni cultural

força diluïda. Sabem que un percentatge de les places d’allotjament en els espais urbans son ocupats
per visitants que tenen com a motivació principal
del seu desplaçament una activitat econòmica. En
aquest àmbit, es poden considerar les fires i exhibicions, els congressos i seminaris o simplement les gestions laborals que necessiten equipaments turístics.
El pes del turisme de negocis depèn essencialment
del dinamisme econòmic del municipi i de la mobilitat laboral.

El turisme efímer
Les ciutats també poden aconseguir una notorietat
turística per la rellevància dels seus esdeveniments.
A Catalunya, totes les ciutats disposen d’una programació molt densa, tot i que sovint està orientada a
TURISME DE CERVERA

la població local. Alguns exemples son el Festival Internacional de Titelles de Gavà, la Festa de la Llum a
Manresa, el Festival de Jazz de Terrassa, el Festival de
Teatre i Animació al Carrer de Viladecans. Girona ha
aconseguit situar la ciutat en el mapa de les arts escèniques, amb la programació teatral de Temporada

Visita teatralitzada de Cervera

Alta. Durant la Setmana Santa, la Passió Medieval de
REDACCIÓ

L

Català. l’Administració catalana ha inventariat més

Cervera, és un espectacle que es remunta al segle XV

es ciutats de la Catalunya Central i de les Ter-

de 1.791 monuments considerats BCIN, molts dels

que inclou música i representació. Els esdeveniments

res de Ponent han desenvolupat programes

quals es localitzen en ciutats mitjanes. A més, les

també poden vincular-se amb productes gastronò-

turístics en base a la seva oferta cultural i co-

ciutats disposen de 4.332 monuments catalogats, és

mics, com la Ruta del Xató i la Xatonada, proposats

mercial, amb més o menys èxit, però en general l’ele-

a dir, considerats béns culturals d’interès local. Les

des de Sant Pere de Ribes o Vilafranca del Penedès.

ment comú a totes les ciutats turístiques és la feble

ciutats amb un major nombre de monuments in-

A poc a poc, està prenent forma la vinculació entre

incidència del turisme en l’estructura productiva del

corporats al catàleg nacional son Girona, Tarragona,

els esports i l’activitat turística. La pràctica d’activi-

municipi. A diferència del turisme litoral que impreg-

Tortosa, Lleida i Vic. Cervera acull una de les cons-

tats esportives, les curses de muntanya, les estades

na la vida cultural, econòmica i social dels municipis,

truccions barroques més interessants de Catalunya,

professionals, els campus formatius o els espectacles

en els espais urbans d’interior el turisme es dissol en

la seva universitat.

esportius comencen a ser considerats com a produc-

una estructura econòmica molt més complexa, és
un turisme invisible

tes turístics.

De l’oferta d’oci al turisme de negoci

Una vegada superats els efectes de la COVID, Catalu-

Ja pels antics romans el negoci era l’activitat contrà-

nya seguirà sent una de les millors destinacions turís-

ria a l’oci. A les ciutats romanes hi havia els banys pú-

tiques de la Mediterrània i hauria d’experimentar un

blics, teatres i espectacles per cobrir les necessitats

creixement responsable amb una pluja fina d’oportu-

Fora dels tòpics tradicionals, cal dir que quan es visi-

d’oci d’una minoria privilegiada. El treball manual

nitats de negoci que hauria de beneficiar també a les

ta una ciutat mitjana amb ulls de turista ens sorprèn

i els negocis eren considerats una activitat menys

ciutats i els pobles interiors de Catalunya. Per tant les

Les ciutats i els pobles son un
pou de monuments històrics

el que ens pot oferir, amb una àmplia gamma d’ele-

digna, a la que es dedicava la majoria de la població,

terres de l’interior de Catalunya poden ser l’escenari

ments patrimonials. Una evidència d’aquesta con-

una part de la qual estava sotmesa a esclavitud. Curi-

perfecte per a diversificar l’oferta d’un turisme per un

centració son els béns culturals d’interès nacional

osament quan parlem de turisme de negoci aquesta

nou visitant que valora conèixer el territori i gaudir de

(BCIN), integrats a l’Inventari del Patrimoni Cultural

frontera entre les dues activitats, oci i negoci, queda

nous models de turisme responsables amb l’entorn.

Cervera

ISAGOGE I FESTA MAJOR · ESPAI MARC MARQUEZ · RUTES AMB BICICLETA
CERVERA, BRESSOL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA · RUTA 1714
GASTRONOMIA · MUSEUS, VISITES GUIADES I VISITES TEATRALITZADES

Més informació

turismecervera.cat
← Sumari
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Diferents estelles de biomassa forestal

L’energia de la biomassa:
un sector sostenible i en constant
creixement
LA BIOENERGIA O ENERGIA DE LA BIOMASSA ÉS UN DELS SECTORS ENERGÈTICS QUE MÉS S’HA EXPANDIT A CATALUNYA EN ELS DARRERS ANYS. EL
2020 S’HI VAN INSTAL·LAR 65,9 MEGAWATTS EN CALDERES DE BIOMASSA —SENSE INCLOURE-HI LES ESTUFES—, XIFRA RÈCORD DE BIOMASSA TÈRMICA
DES QUE VA COMENÇAR-NE EL CENS EL 2012. AQUESTA TENDÈNCIA TAMBÉ ES DONA EN LA FABRICACIÓ DE PÈL·LET, ACTIVITAT QUE S’HA MULTIPLICAT
PER VUIT EN ELS ÚLTIMS SET ANYS I QUE SE SITUA ACTUALMENT EN 80.000 TONES ANUALS, SEGONS L’OBSERVATORI FORESTAL CATALÀ. EL COST
ASSEQUIBLE DE LA BIOENERGIA EN RELACIÓ AMB ALTRES SOLUCIONS ENERGÈTIQUES I EL FET DE BASAR-SE EN RECURSOS RENOVABLES SON ALGUNES
DE LES RAONS QUE EXPLIQUEN AQUESTA EVOLUCIÓ.

CÈLIA ROCA

L

a biomassa és un tipus d’energia renovable que

Tipus de biomassa segons la procedència

sa residual, derivada de les activitats humanes. N’hi

fa servir matèria orgànica —originada en un

Poden distingir-se quatre categories de biomassa

ha dues subcategories: la biomassa residual humida,

procés biològic, espontani o provocat— com a

en funció de l’origen. En primer lloc, hi ha la biomas-

procedent d’abocaments biodegradables formats per

font d’energia. El carbó, el gas, el petroli i altres com-

sa natural, que és la que es produeix en ecosistemes

residus ramaders i per aigües residuals urbanes i in-

bustibles fòssils, però, no son biomassa tot i derivar

naturals de manera espontània i sense intervenció

dustrials; i la biomassa residual seca, que ve dels recur-

de matèries vives; atès que necessiten milions d’anys

humana: per exemple, els recursos que generen les

sos generats per activitats agrícoles i forestals. Això

per formar-se, es consideren recursos exhauribles.

podes naturals d’un bosc. El segon tipus és la biomas-

no obstant, la biomassa residual seca també pot ob-

← Pàgina anterior
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L’ús de la biomassa té beneficis ambientals, forestals i energètics

tenir-se a partir dels processos de la indústria agroali-

Mostra de maquinària per processar combustibles de biomassa.

el procés està considerat pels experts com a molt

neutra, ja que el consum de CO2 que les plantes van

mentària i de la indústria de transformació de la fusta.

contaminant. Un segon ús és la producció de biogàs

acumular durant el seu procés de creixement i la fo-

Alguns exemples de biomassa residual son la closca

—generalment, metà—, adreçat a aplicacions tèrmi-

tosíntesi s’equilibren quan aquestes matèries d’ori-

de nou, ametlla o avellana; la pinyola d’oliva, les po-

ques a l’àmbit agrícola i ramader i per obtenir energia

gen vegetal es cremen. Així mateix, la biomassa con-

des de fruiters o les serradures. La tercera tipologia de

calorífica i electricitat. La tercera aplicació seria la

tribueix a la neteja dels boscos i, per tant, a reduir el

biomassa son els excedents agrícoles que, per motius

producció de biocombustibles, una alternativa cada

risc d’incendis forestals. Si la desforestació es porta a

diversos, no s’aprofiten per a l’alimentació humana o

cop més demandada per al transport. Els dos tipus

terme correctament, els residus son retirats per a la

animal. Normalment, s’empren com a combustible en

de combustible son el bioetanol, un substitut de la

producció de bioenergia, evitant que els agricultors

plantes de generació elèctrica i com a biocombusti-

benzina que s’obté de cultius tradicionals com el ce-

hagin de cremar rostolls i restes de podes en les plan-

bles. Finalment, la quarta categoria de biomassa son

real, el blat de moro o la remolatxa, i el biodièsel, con-

tacions, fet que pot ser el detonant d’incendis. La in-

els conreus energètics, consistents en plantacions

cebut per a reemplaçar el gasoil. En un futur servirà

dústria de la biomassa s’encarrega de retirar els resi-

que s’utilitzen exclusivament per obtenir-ne produc-

per a varietats orientades a afavorir les qualitats de

dus per incorporar-los a la cadena de producció, per

tes agrícoles que s’esmercen com a font d’energia.

producció d’energia.

aprofitar-los com a combustible en forma de llenya
o de pèl·lets. Així mateix, la biomassa impulsa l’eco-

Maneres d’aprofitar la biomassa

Alguns avantatges de la bioenergia

nomia local en generar ocupació a les àrees rurals,

L’aplicació de diverses tecnologies a la biomassa

Més enllà de basar-se en un recurs renovable, l’ener-

proporcionant ingressos als agricultors i fomentant

dona com a resultat un ventall d’usos aplicables a

gia de la biomassa té altres punts forts. Un d’aquests

el conreu sostenible. En el cas de Brasil, per exemple,

nombrosos sectors econòmics i d’activitat. Un dels

beneficis és que contribueix a reduir el cost de les dei-

es calcula que la producció d’etanol i el conreu de la

més recurrents és la generació d’energia tèrmica

xalles, en obtenir-se de residus agrícoles i forestals. A

canya de sucre han creat fins al moment actual prop

mitjançant sistemes de combustió directa. D’aques-

més, en cremar-los, s’impedeix que aquests residus

de dos milions de llocs de feina directes i indirectes.

ta manera, s’obté calor per escalfar la llar, cuinar o

emetin gasos d’efecte hivernacle durant el procés

En aquesta darrera categoria, hi destaquen les em-

assecar productes agrícoles. També pot sevir per ge-

de descomposició. També pel que fa a aquesta qües-

preses d’instal·lació i manteniment de calderes i es-

nerar electricitat o vapor per a la indústria, tot i que

tió, cal assenyalar que la combustió de biomassa és

tufes de pèl·let.

Serveis de neteja

Neesttuefgeesmdecaldereas ia
mica!

Manteniment d’estufes de pèl·let
Xemeneies domèstiques i industrials
Calderes de llenya, carbó i gasoil
Estufes de gasoil

No embrutem gens ni

Disposem dels següents recursos:
Càmeres de vídeo per fer inspeccions
Registre al Departament de Sanitat
Pla de prevenció de riscos laborals
Assegurances de responsabilitat civil

Llars de foc
Forns de cocció (pastisseries - ﬂeques)
Extraccions de pintura
Extraccions de greix i campanes per a
restaurants
Torres de refrigeració i humidiﬁcadors

CONTACTE

93 881 21 86

info@escuraxemeneies.com
www.escuraxemeneies.com
C/ Jaume Guinovart, 43
08540 · Centelles
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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
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Mostra de diferents combustibles de biomassa.

Els desafiaments de la biomassa
Malgrat els beneficis assenyalats, l’ús d’aquesta

A les terres catalanes, s’hi afegeixen dos desafia-

presentar el febrer d’enguany. Des de la Generalitat

energia renovable també ha donat peu a escenaris

ments més: d’una banda, el fet que pràcticament la

de Catalunya, s’assegura que es continuarà donant

complexos, com ara la necessitat d’emprar en l’ela-

meitat de la producció de biomassa es trobi en mans

prioritat als usos tèrmics i que se n’adequarà la uti-

boració de biocombustibles matèries primeres que,

del sector de la llenya; de l’altra, una gran dependèn-

lització al nou entorn normatiu europeu i català,

altrament, podrien aprofitar-se per a l’alimentació

cia de l’exterior, ja que Catalunya importa més del

que en els darrers anys s’ha orientat a combatre el

de les persones i el bestiar, com ara el blat de moro.

90% de l’energia primària que s’hi consumeix. L’ex-

canvi climàtic i a transformar l’economia i el model

Aquesta circumstància pot encarir la dieta dels paï-

portació catalana al mercat dels biocombustibles se

energètic. Un propòsit que farà créixer la biomassa

sos en vies de desenvolupament i agreujar el proble-

situa al voltant del 20%.

forestal per a l’ús tèrmic un 68%; la producció de bi-

ma de la fam al món. L’emissió de substàncies tòxi-

Això, però, no frena unes perspectives de desen-

ocombustibles, en un 149% i la producció de llenya,

ques durant la incineració de la biomassa, l’alt volum

volupament optimistes: fins al 2027, l’objectiu és

en un 11%. Una fita que hauria de conjugar un creixe-

de residus inutilitzables que genera i el transport, a

instal·lar 844 megawatts més de biomassa tèrmica,

ment de l’ocupació amb un protagonisme cada cop

hores d’ara car i poc eficient, son alguns dels reptes

d’acord amb l’Estratègia per a l’Aprofitament de la

més gran de l’energia renovable i amb un impacte

als quals encara ha de fer front la bioenergia.

Biomassa Forestal i Agrícola a Catalunya que es va

ambiental limitat.

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

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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La ramaderia extensiva:
un model respectuós amb
el medi ambient i el benestar animal
CÈLIA ROCA

E

Beneficis de la ramaderia tradicional
Entre els avantatges de la ramaderia extensiva, hi destaquen la importància del pasturatge per a la prevenció d’incendis i l’aprofitament de terrenys marginals,
fins i tot sols àrids i àrees de muntanya no conreables.
A això se suma la millora de la qualitat de vida del bestiar, que gaudeix de llibertat de moviments a l’aire

ls darrers anys, la presència creixent de ma-

ducció amb la sostenibilitat i generant serveis am-

lliure, del vincle entre la mare i les seves cries i d’una

crogranges al sud d’Europa ha obert el debat

bientals i socials. S’hi contemplen alguns aspectes

alimentació natural, consistent en pastures. Aquests

sobre la sostenibilitat d’aquest patró. Entre

clau, com ara la utilització de races autòctones, la

factors incideixen positivament en els productes que

els arguments en contra, s’hi compten el deterio-

mobilitat de la ramaderia, el benestar animal o l’ús

se’n deriven, la llet i la carn, fent-los més gustosos i

rament de la qualitat de la vida al món rural, l’es-

ajustat a la disponibilitat temporal i d’espai dels re-

saludables. Tot i que aquesta ramaderia també emet

cassa generació d’ocupació, els problemes de salut

cursos disponibles a cada zona. En contraposició,

metà, un gas d’efecte hivernacle —el estudis conclo-

lligats al consum excessiu de carn, la desforestació

hi hauria la ramaderia semiintensiva, que combina

uen que la ramaderia és responsable d’entre el 8% i el

o la degradació mediambiental, qüestions sobre les

l’estabulació a temps parcial amb una alimentació

18% del total d’aquestes emissions—, l’impacte és més

quals també ha alertat l’Organització de l’ONU per

basada en el pasturatge, i la ramaderia intensiva.

limitat que en altres models d’explotació animal.

a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO). En aquest marc,

Iniciada a Catalunya a la dècada de 1950, aquesta es

Per potenciar la ramaderia extensiva, el Departa-

la necessitat d’una alternativa insta a recuperar un

dona quan els animals —fonamentalment, ramats

ment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

model tradicional: la ramaderia extensiva.

bovins, ovins, porcins i cabrums— estan allotjats i

ha dissenyat un pla estratègic que haurà d’imple-

Com assenyala la Conselleria d’Acció Climàtica, Ali-

son alimentats permanentment dins de les instal·

mentar-se entre enguany i el 2030. Serà el full de

mentació i Agenda Rural de la Generalitat de Cata-

lacions ramaderes, per tal d’incrementar-ne la ren-

ruta d’un sector cridat a guanyar protagonisme, en

lunya, aquest concepte no té una definició oficial.

dibilitat.

un escenari on l’economia —la ramaderia aporta

Això no obstant, la Plataforma per la Ramaderia

La ramaderia extensiva catalana es localitza princi-

dues terceres parts de la producció total agrària de

Extensiva i el Pastoralisme s’hi refereix com a un se-

palment a les comarques pirinenques, on té un rol

Catalunya, segons Unió de Pagesos— s’haurà d’har-

guit de sistemes de producció ramadera que apro-

essencial per a l’economia local, el manteniment de

monitzar amb patrons que contribueixin a la conser-

fiten eficientment els recursos del territori amb les

la població i la cura del medi ambient, mitjançant

vació dels recursos naturals i de l’entorn, així com a

espècies i races adients, tot compatibilitzant la pro-

pràctiques arrelades al territori.

un tracte més ètic envers els animals.

MÀQUINES

EMMAGATZEMATGE

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.

BIG-BAGS

RAMADERIA

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es

FARRATGES

C/ Ponent, 1 - Avinyó
938 388 991 - info@coesbag.com
www.coesbag.com

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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Biz Barcelona. La fira al voltant del talent,
l’emprenedoria i la innovació

Barcelona dedica una part important del seu espai a
les empreses destinades a la transformació digital,
que ha de canviar els negocis i la manera de treballar
dels propers anys. L’àrea de conferències presenta un
ampli programa amb més de 300 ponents i experts
en emprenedoria, creixement empresarial, formació
de talent i innovació. El programa es divideix en sis
grans blocs sobre emprendre, creixement, noves tecnologies, startups i innovació, talent i un darrer bloc
on es treballen les noves oportunitats al voltant del
desenvolupament sostenible. Dins de cadascuna de
les àrees hi haurà la intervenció d’experts capaços
d’inspirar i formar l’audiència.
Qualsevol persona que busqui inspiració per a noves idees de negoci i noves eines per poder fer créixer un projecte existent ha de visitar BIZ Barcelona.
L’any 2020 la fira va aconseguir 7.123 assistents presencials i 4.512 usuaris online en les 128 conferències
BIZ BARCELONA

que va oferir. És interessant saber que a part de les

Barcelona acollirà una nova edició del Biz Barcelona del 9 al 11 de novembre
REDACCIÓ

L

conferències, durant la fira serà possible obtenir assessorament personalitzat de tècnics i experts en
diferents matèries en els estands de les entitats promotores, per tal de resoldre dubtes sobre qüestions
relacionades amb la posada en marxa i creixement

a Fira BIZ Barcelona 2021, que se celebra junta-

oferint al mateix temps els serveis i les eines tecno-

de projectes empresarials i gestió. Es posaran en

ment amb el Saló de l’Ocupació, està dirigida

lògiques per ajudar a créixer i a desenvolupar noves

marxa també al voltant de cinquanta tallers i activi-

a emprenedors, startups, pimes i autònoms.

idees empresarials.

tats de networking per tal de descobrir idees i noves

El seu objectiu és ser un punt d’atracció de persones

Amb una zona expositiva àmplia, del 9 a l’11 de no-

habilitats, conèixer altres maneres de fer les coses o

que els interessi la vessant més creativa dels negocis,

vembre a la Fira de Montjuïc de Barcelona, la fira BIZ

bé ampliar la xarxa de contactes professionals.

NEEC, una entitat al costat dels emprenedors
REDACCIÓ

N

EEC, Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya, és una entitat sense ànim de lucre,
que promou l’esperit emprenedor, la innova-

ció i la creació de sinergies entre les persones que te-

nen un projecte o idea de negoci. Creada a l’octubre de
2006, NEEC té com a missió ajudar i acompanyar a totes les persones que tenen idees i talent suficient per
tal de tirar endavant una idea de negoci, però també
emprenedors i empreses que ja tenen un recorregut
per tal de donar-los suport i seguir creixent
Durant la crisi financera de l’any 2008, NEEC va tenir un paper rellevant per tal de crear noves oportunitats de negoci per tal de superar la situació. En
aquests moments en els quals els efectes de la pandèmia sobre l’economia, i ara amb l’efecte rebot de la
crisi de subministraments a la vista que sacsejarà el
món de les empreses, aquesta iniciativa pot ser una
via per esperonar molts a crear el seu propi negoci.
El seu president, Oriol Brutau, comentava en una recent entrevista que vol superar aquella visió de l’empresari segons la qual sempre s’enfronta a algú altre
i en canvi vol buscar la capacitat de cooperar com a
punt fort del talent empresarial. La NEEC té la seu a
Sant Cugat del Vallès, al complex Esade Creapolis, on
ofereix als associats un lloguer de les oficines.
← Pàgina anterior

PREMI «FET A CATALUNYA». INSCRIPCIONS
FINS AL DIA 10 DE NOVEMBRE
NEEC ha posat en marxa la 1a edició dels premis
«Fet a Catalunya» amb els quals es vol fer un reconeixement a l’emprenedoria i a l’excel·lència empresarial. Des que va començar la campanya el dia 16
de setembre, un total de 118 empreses han mostrat
el seu interès en aquesta primera edició del premi
que vol reconèixer els esforços que fan les empreses, malgrat un context desfavorable provocat per
la pandèmia. El premi té una dotació econòmica de
6.000 euros. El termini per presentar les candidatures acaba el dia 10 de novembre. Hi poden participar totes aquelles empreses, independentment de
la seva mida o el tipus de projecte empresarial, que
tinguin el seu domicili fiscal en el territori de Catalunya. Es poden presentar projectes, productes o
serveis sempre i quan aportin alguna novetat, una
innovació en el mercat respectiu. Si les condicions
sanitàries ho permeten el premi serà lliurat de manera presencial el dia 25 de novembre en el marc del
VI Congrés d’Emprenedors de l’Empordà, que se celebrarà al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. Les
dificultats ben gestionades poden ser noves oportunitats pel teixit empresarial.
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La funció imprescindible del centres especials de treball
REDACCIÓ

R

econeixent la funció imprescindible dels

pot tenir dificultats afegides. Les empreses com Tac

tina 31 milions d’euros per les dues línies d’ajuts que

centres especials de treball CET, la Genera-

Osona o la fundació MAP poden col·laborar amb

s’obren a la convocatòria. Enguany, el Departament

litat haurà destinat enguany 104.838.000

empreses i institucions. Els serveis dels CET es po-

haurà adreçat 104.838.000 euros als centres espe-

euros en diferents ajuts i subvencions per donar su-

den desenvolupar mot bé en diferents àmbits com

cials de treball repartits en diverses convocatòries.

port a l’ocupació i fomentar la integració laboral de

son jardineria, neteja industrial, manipulats, serveis

En concret, la primera línia disposa de 16.500.000

treballadors/es amb discapacitat. Les ajudes volen

de cuina o gestió d’aparcaments o infraestructures.

euros per les subvencions dirigides al foment de la

ser un impuls perquè aquestes entitats millorin i se-

Aquests serveis es poden realitzar també en forma

integració laboral de les persones amb discapacitat

gueixin realitzant la seva tasca doble com a empre-

d’enclavament laboral dins de la pròpia empresa.

física o sensorial amb un grau igual o superior al 33%

ses i com a entitats socials.

S’entén per enclavament laboral el contracte entre

i inferior al 65%. I la segona línia té un pressupost de

una empresa del mercat ordinari de treball, anome-

14.500.000 euros per a les subvencions assignades

Els centres especials de treball

nada empresa col·laboradora, i un centre especial

al suport professional a treballadors/es amb disca-

Els centres especial de treball (CET), a part d’empre-

de treball (CET), per a la realització d’obres o serveis

pacitat d’especials dificultats (persones afectades

ses son també un mitjà d’integració de persones

que guardin una relació directa amb l’activitat nor-

per malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat

amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

mal d’aquella a càrrec d’un grup de treballadors amb

intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, i

Gairebé la totalitat de la plantilla dels centres espe-

discapacitat del CET que es desplaça temporalment

les persones amb discapacitats físiques i sensori-

cials de treball estarà constituïda per treballadors i

al centre de treball de l’empresa col·laboradora. Per

als amb un grau igual o superior al 65%) en centres

treballadores amb discapacitat, sense perjudici de

a les empreses, aquesta fórmula pot tenir molts

especials de treball. En aquesta segona línia d’ajuts,

les places en plantilla del personal no discapacitat,

avantatges, com per exemple complir amb el 2% de

Empresa i Treball subvenciona la contractació, per

també imprescindible per al desenvolupament de

contractació de persones amb discapacitat marcat

part dels centres especials de treball, de professio-

la seva activitat. Poden incorporar-se com a tre-

per la llei, amb una molt bona adaptació a les ne-

nals tècnics i tècniques de més qualificació i especi-

balladors i treballadores als CET les persones amb

cessitats de l’empresa col·laboradora. Un monitor

alització que, mitjançant un pla d’acompanyament

discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia

vetlla en tot moment pel desenvolupament de les

individual, proporcionin suport als treballadors/es

mental. La seva plantilla ha de comptar amb un mí-

tasques encomanades en l’enclavament i dona su-

d’aquests centres amb discapacitats d’especials di-

nim del 70 per cent de persones treballadores amb

port al col·lectiu de treballadors desplaçats.

ficultats.

Nova convocatòria de subvencions de
31 milions d’euros destinats als CET

Amb la seva missió d’inserció laboral els CET ens do-

com es defineixen per exemple l’empresa osonenca Tac Osona, o la Fundació MAP al Ripollès, son

Les administracions reconeixen el paper que juguen

de les persones amb discapacitat per tirar endavant

un grau de discapacitat igual o superior a un 33 per
cent. Per tant els centres especials de treball, tal

nen una lliçó de com es poden aprofitar els talents

empreses socials sense ànim de lucre, que treballen

els centres especials de treball en la cohesió social i

projectes de negoci basats més en el benestar de les

amb la finalitat de crear llocs de treball estables,

en el suport a persones amb discapacitat i les seves

persones que no pas en el benefici econòmic, però

ajustats a la realitat del mercat i orientats a la in-

famílies. Seguint aquesta política, Empresa i Treball

l’economia determina que l’activitat pugui continu-

tegració social de les persones amb discapacitat i

obre una nova convocatòria de subvencions de 31

ar i per tant son molt benvingudes aquestes ajudes

de col·lectius amb especials dificultats d’inserció

milions d’euros destinats als centres especials de

econòmiques que possiblement haurien de ser encara més importants.

en el mercat laboral. A través de psicòlogues i tre-

treball. El Departament d’Empresa i Treball ha obert

balladors socials s’ofereix normalment un acompa-

el període de sol·licituds d’ajuts econòmics per do-

nyament global a la persona i a la seva família més

nar suport a l’ocupació de treballadors/es amb dis-

enllà de la seva inserció laboral ja que es busca final-

capacitat de característiques especials dels centres

ment una plena inclusió social del treballador que

especials de treball (CET). Empresa i Treball hi des-

IMPERMEABILITZACIONS DE TOTA MENA I REPARACIONS
• Cobertes de tota
mena i reparació

• Teulades de
tota mena

• Dipòsits, basses
i canals

• Envans pluvials

• Panells tipus
Sandvitx

• Piscines
d’obra a mida i
reparacions

• Problemes de
filtracions,
humitats i
condensació

• Aïllaments de
tots tipus

IMPERMEABILITZACIONS CAT

CLICK
&NET
SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

• Envans de Pladur
i falsos sostres

• Obres de tota
mena, nova i
rehabilitacions
• Acabats de
paviments
decoratius i
continus

info.impercat@gmail.com

EFICIÈNCIA,
FIABILITAT
i CONFIANÇA

Tel. 685 733 836

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
← Sumari

Pàgina següent →

