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protagonistes de les celebracions d’aquestes festes. Són unes dates en què es compra més del
compte, i les insistents estratègies comercials que intenten acaparar la nostra atenció fan que
les compres puguin ser fins i tot compulsives.
Augmenta la preocupació social sobre la quantitat de menjar que llencem, sobretot durant
aquestes festes nadalenques. Estem vivint en una societat de consum desmesurat que ajuda
a fomentar el malbaratament alimentari, però ens hem plantejat per un moment per què no
valorem el que mengem? Valdria la pena qüestionar-ho ja que ens trobem davant d’un fet prou
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el creixement de l’obesitat i el sobrepès van en augment... Quin contrasentit que suposa llençar

Per poder reduir el malbaratament dels aliments, hauríem de saber quines són les causes que ens
porten a llençar menjar i com podem posar-hi remei. Molts van al supermercat sense saber allò
què realment necessiten comprar. No cal dir que en aquestes grans superfícies podem trobar un
munt de marques del mateix producte amb uns preus assequibles que conviden a comprar-ho
tot i més, i això fa que es gasti el doble del previst i es faci una despesa innecessària. Com que
l’oferta del producte és temptadora, aprofitem per omplir el carro de la compra, pensant que en
un moment o altre es consumirà.
Segur que més d’un té present encara l’educació que va rebre de petit sobre la importància dels
aliments que havíem de consumir. Quan posaven el plat de menjar a taula, els nostres pares se’n
cuidaven prou de recordar-nos que ens ho havíem d’acabar tot, fent el comentari: “el menjar no es
llença perquè és pecat”. És imprescindible que les famílies transmetin aquest valor als més petits.
Com a consumidors hauríem de tenir més consciència del que comprem, del que cuinem i, per
sobre de tot, del que llencem. El consum desmesurat té repercussions socials, econòmiques i ambientals que podem evitar amb un consum responsable ja sigui per Nadal o a qualsevol altre dia
de l’any. No cometre excessos no només és possible, sinó que està a l’abast de tothom. •
Núria Garriga
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El sistema POLCA. Flexibilitat i rapidesa
en els processos de fabricació
LA POSADA EN QÜESTIÓ DE LA GLOBALITZACIÓ DELS MERCATS A TRAVÉS DE LA CRISI DELS COMPONENTS I L’AMENAÇA DE QUE EL COVID FACI
TRONTOLLAR LA DEMANDA I LES CADENES DE SUBMINISTRAMENT, PORTEN ELS FABRICANTS A BUSCAR SISTEMES PER OPTIMITZAR LA PRODUCCIÓ
DINS UN MERCAT QUE ACOSTUMA A DEMANAR REMESES CURTES, AMB UNA VARIABILITAT CADA VEGADA MÉS GRAN I AMB UNS TERMINIS DE
LLIURAMENT MOLT CURTS.
REDACCIÓ

Sistemes QRM per aconseguir una producció àgil

o Paired Cell Overlapping Loops of Cards with Autho-

l’acumulació de treball en curs a la planta. El resultat

Com a resposta a les incerteses del mercat i amb

rization, que es podria traduir per superposició de

que es busca és incrementar la velocitat de produc-

l’esperit de buscar sempre noves eines per tal de

parells de cicles de targetes amb autorització. En el

ció i augmentar el control sobre totes les fases del

que la producció sigui més ràpida, mantenint els

sistema Polca la planta de producció es divideix en

procés. Per tant el sistema Polca és una eina efec-

estàndards de qualitat, i amb uns costos més bai-

cèl·lules multidisciplinàries i flexibles que fan ser-

tiva per controlar l’estoc. Cadascun dels processos

xos, apareix el QRM o Quick Response Manufacturing

vir targes per tal de regular el flux de treball entre

està interconnectat a un bucle amb una quantitat

com l’eina que darrerament està aconseguint més

elles. Aquest sistema és útil per aquelles empreses

limitada de targetes Polca, la qual cosa contribueix

èxit. Una eina relativament recent. El seu creador

que volen treballar amb menys estocs. La seva fi-

a l’aprofitament dels materials i fa baixar els temps

va ser Rajan Suri, un professor de la Universitat de

nalitat precisament és regular el flux per tal de

que aquests inventaris estan en el procés de produc-

Wisconsin-Madison que la va presentar l’any 1981. El

garantir la rapidesa en el lliurament de les coman-

ció. Si s’atura un procés per no tenir targeta Polca, la

seu llibre que ja és un clàssic de la gestió: “La pro-

des minimitzat al mateix temps la intervenció del

capacitat de producció sempre es pot desviar cap a

ducció és qüestió de temps” hauria de ser un llibre

factor humà. Amb el sistema Polca no es permet

d’altres processos que tinguin targetes disponibles.

de capçalera per aquelles empreses que estan pre-

la fabricació d’un producte si veiem que en el cen-

El resultat global és una disminució dels temps de

ocupades per mantenir la seva competitivitat, i que

tre de treball següent n’hi ha un excés en línia d’es-

producció totals. Finalment podem dir que el siste-

veuen com els països de baix cost poden ser una

pera. Aquest sistema ajuda a aconseguir rebaixar

ma Polca ajuda a millorar la planificació ja que regu-

competència deslleial, mentre que al mateix temps

els terminis de lliurament de les comandes finals.

lant el flux de les targetes es pot adaptar fàcilment

experimenten com les comandes son cada vegada

Visualment es mantenen els panells típics del sis-

al pla de treball. Quan la demanda canvia el planifi-

més imprevisibles i volàtils, exigint variabilitat i agi-

tema Kanban. De manera molt resumida es pot dir

cador disposa d’una eina per adaptar la capacitat de

litat en el lliurament.

que les regles bàsiques del sistema Polca es basen

treball de manera pràctica i a temps real.

en que el treballador ha de mirar sempre si hi ha
Els panells KANBAN i el sistema POLCA

ordres obertes per a començar la feina. Si no n’hi ha

Tal com diu Sergi Mussons, cotraductor del llibre

Entre les estratègies més importants pròpies

cal buscar treball en els altres processos o cèl·lules,

“La producción es cuestión de tiempo” en el pròleg

del QRM es troba l’adaptació de la capacitat dels

normalment amb l’ajuda de l’encarregat de planta

d’aquest mateix llibre, actualment i sobretot en l’es-

equips davant de qualsevol demanda. En el context

o el supervisor. El treballador verifica si té una tar-

cenari actual una fàbrica a la Xina no pot determinar

actual, que tendeix a fabricar gairebé sobre coman-

geta correcta per iniciar la feina i si es disposa de

la velocitat de lliurament com a una avantatge com-

da, aquest sistema va més enllà de la planificació

tots els materials que es requereixen per començar

petitiva perquè en el millor dels casos serà sempre

tradicional i proposa als planificadors un sistema

el procés de producció. Un cop acabada la feina cal

més lenta que la d’un proveïdor que tenim al costat

en base al Kanban que porti a permeti baixa els

retornar les targetes Polca per tal de que li siguin

de casa. Per tant en alguns aspectes es pot competir

terminis de lliurament gestionant l’estoc i les cues

encomanades més tasques.

amb els països de baix cost, només hem de procurar

per tal de fer front a aquesta demanda tant perso-

Beneficis d’aplicar un sistema Polca.

rapidesa. Un futur industrial al nostre entorn és en-

nalitzada i com a resultat va sortir el sistema Polca

El sistema Polca pretén acabar amb el problema de

cara possible.

d’espera. Rajan Suri va ampliar el sistema Kanban

Bon Nadal

que les empreses siguin les millors en flexibilitat i en

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.
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EL TURISME
INDUSTRIAL I
LA FORÇA DE
L’AIGUA. CONÈIXER,
VALORAR I GAUDIR

LA XATIC

CATALUNYA TÉ UNA HISTÒRIA INDUSTRIAL RICA I DIVERSA LLIGADA SOBRETOT A LA
UTILITZACIÓ DE L’AIGUA COM A FORÇA MOTRIU QUE HA DEIXAT UNA PETJADA MOLT
IMPORTANT EN L’ARQUITECTURA, EL PAISATGE I LES MENTALITATS. DARRERAMENT
LA MIRADA DEL TURISME S’ESTÀ ORIENTANT MÉS CAP A AQUESTA REALITAT
INDUSTRIAL QUE ENS EXPLICA ELS NOSTRES ORÍGENS COM UN LLIBRE OBERT
MITJANÇANT EQUIPAMENTS MUSEÏTZATS, EDIFICIS I TECNOLOGIA. FER TURISME
INDUSTRIAL VOL DIR VALORAR EL PATRIMONI, GAUDIR DELS SEUS PRODUCTES,
PERÒ TAMBÉ ENTENDRE ELS ESFORÇOS I ELS NEGUITS DELS SEUS PROTAGONISTES.

← Pàgina anterior
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Imatge del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

REDACCIÓ

La història del sector tèxtil i el passat
industrial lligat a la força dels rius.

rich, Amat i Jover. Aquest espai es converteix en un element divulgatiu sobre tecnologia i ciència i compta amb una exposició permanent sobre la fàbrica tèxtil

La recuperació del patrimoni lligat a la indústria tèxtil i a les colònies industri-

que recrea les condicions de treball i el procés de fabricació de la llana.

als pot ser un element molt interessant per entendre la importància econòmica

A Barcelona, dins del terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, a l’any 1890

i cultural d’una indústria que modela el paisatge i les mentalitats. Com un clar

Eusebi Güell inicia les obres de la seva colònia projectada al despatx d’Antoni

exemple, Terrassa esdevé una localitat molt rellevant per la potent indústria tèx-

Gaudí, en què buscava el disseny urbà com a sistema de control social, i procura-

til catalana de finals del segle XIX i principis del XX.

va al mateix temps millores per als seus treballadors.

Com a resultat d’aquella activitat, podem descobrir la història del Modernisme
lligada a l’activitat industrial. En aquest sentit, el Museu de la Ciència i la Tècnica

La Colònia de Tomàs Viladomiu entre el Bages i el Berguedà edificà una fàbrica

de Terrassa ocupa la gran nau industrial de l’antiga fàbrica tèxtil del Vapor Ayme-

prop del riu que amb el temps es va convertir en colònia. La colònia Sedó d'EsparPARC DE
LA SÉQUIA
FUNDACIÓ AIGÜES DE MANRESA
JUNTA DE L A SÉQUI A

2 exposicions permanents sobre els usos històrics
de l’aigua de la Séquia i l’evolució de la industria
tèxtil i de la cinteria a Manresa.
Espai infantil i sales de lloguer

Descobreix la història de la Séquia i el passat tèxtil de Manresa

Una gran xarxa d’experiències t’està esperant.
Entra al web i tria la teva

De dimarts a diumenge de 10:00 h a 14:00h

Carretera de Santpedor, 55 | 08242 Manresa | tel 93 877 22 31
informacio@parcdelasequia.cat | www.parcdelasequia.cat

Comprèn

Descobreix

Viu
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Fer turisme industrial amb tota la família és una experiència única i original.

La Colònia Rusiñol, coneguda també com a Colònia Remisa, es troba a la localitat de Manlleu.

reguera, als peus del Llobregat, destaca per ser una de les de més grans dimensi-

La farga Palau de Ripoll, gestionada pel Museu Etnogràfic de Ripoll coordinada-

ons de Catalunya amb la turbina més potent del seu temps.

ment amb el MNACTEC (Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya), es va
fundar com a farga de ferro al segle XVII i va mantenir la seva activitat fins al 1978.

A la comarca d’Osona, el Museu del Ter de Manlleu ocupa l’edifici d’una antiga

Es troba a la planta baixa d’un edifici d’habitatges on podem trobar la farga, les

fàbrica de filatura de l’any 1841, situada en el punt on el canal industrial de la ciu-

trompes d’aigua, els martinets, la carbonera, el forn i la fornal. Separades de

tat acaba el seu recorregut de prop de dos quilòmetres. Avui en dia s’ofereixen

l'obrador, es troben la roda hidràulica, la sèquia i la bassa que servia per emma-

1.500 m d’exposicions i moltes activitats per conèixer com es treballava al tèxtil

gatzemar l'aigua del riu Freser, fer moure la roda i generar el vent que alimentava

el segle passat.

la combustió del forn. Aquest establiment elaborava peces d'aram fins a la sego-

2

na meitat del segle XX.
La colònia Rusiñol (antiga Can Remisa), també a Manlleu, és un espai únic per poder entendre la realitat de les colònies tèxtils al nostre país. L’any 1857 l’empresa ja

És coneguda la importància que té a Catalunya la farga com a establiment on es

treballava com a filatura i els treballadors ja disposaven de 8 casetes per a viure-

produïa i treballava el ferro, a partir d’aigua, carbó vegetal i minerals trobats en

hi. També permet entendre la relació de l’espai amb la família Rusiñol, la qual va

les mines de l’Empordà i el Ripollès. A les fargues s’obtenia un ferro de molta qua-

adquirir la fàbrica l’any 1877, l’any en què el pintor i artista Santiago Rusiñol es

litat, el qual era la matèria primera de molts altres artesans: clavetaires, ferrers

converteix en hereu juntament amb els seus germans; però ell cedirà la gestió

i armers. Quan el ferro que s’extreia de la vall de Ribes va deixar de ser rendible,

directa de la fàbrica al seu germà Albert. El Cau Faluga data de l’any 1890 i esde-

les fargues s’adaptaren al treball del coure i aparegueren nous oficis com el de

vindrà la residència de la família Rusiñol, seguint també el model de la “torre de

peroler.

l’amo” d’estil modernista. Actualment s’ofereixen visites guiades amb representacions teatrals que es poden combinar amb la possibilitat de gaudir de l’oferta

D’altra banda, si volem conèixer quin és el procés d’elaboració del paper o com

gastronòmica del restaurant Can Rusiñol.

aquest ha anat evolucionant al llarg del temps, podem descobrir també la ruta
del paper a casa nostra. En aquest aspecte a la població de Capellades hi trobem

El Museu de la Colònia Vidal, dins el municipi de Puig-Reig representa la volun-

un antic molí paperer del segle XVIII mogut per la força de l’aigua. El Museu és

tat de fer reviure el passat en la pròpia pell del visitant. D’aquesta manera, des

un dels més importants a nivell internacional que explica la història del paper. A

de l’any 1995, el Museu explica com eren la vida i el treball en una colònia tèxtil

la seva col·lecció hi ha maquinària per a la fabricació de paper des del segle XIII.

als inicis del segle XX. Una extensa passejada per la colònia Vidal ens serveix per
mostrar com era, a través d’espais com l’escola, la fàbrica o els habitatges, la rea-

Turisme industrial i sostenibilitat econòmica. Les Vies Verdes i els ca-

litat d’un moment històric fonamental per a la conformació de la societat actual.

nals d’aigua.
Les Vies Verdes són un exemple de la recuperació d’antigues vies ferroviàries

Les Fargues i els molins paperers. L’aigua com a motor de canvi.

fent-les aptes per a realitzar-hi rutes en bicicleta o per a fer-hi senderisme. Tam-

En el marc de la Renaixença i per tal d’estudiar, difondre i conservar el patrimo-

bé s’inclouen camins destinats a usuaris no motoritzats, vianants o ciclistes. Es

ni, sorgeix el Museu Etnogràfic de Ripoll. La nova seu, inaugurada el març de 2011,

tracta d’una iniciativa que té molt d’èxit a tot Europa.

convida a fer un recorregut que permet descobrir el passat recent i la identitat
d’un territori, alhora que també ens ajuda a entendre l’entorn social. Hi destaquen

En el cas de Catalunya podem esmentar com a exemple les Vies Verdes de Giro-

les col·leccions relacionades amb els pastors, la pagesia, els oficis, la religiositat

na, amb una xarxa de rutes que s’estenen per tota la província i part de la Catalu-

popular, la farga catalana i el ferro forjat i les armes de foc portàtils ripolleses.

nya Nord, amb què s’impulsen el senderisme i el cicloturisme.

ecomuseu-farinera.org
C/ Sant Francesc, 5-7 17486
Castelló d’Empúries, Alt Empordà
+ 34 972 25 05 12
informacio@ecomuseu-farinera.org
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La Masia Freixa, edifici modernista, ubicada en ple centre de Terrassa.

El Turisme Industrial, convida a descobrir aquelles tradicions relacionades amb l’activitat industrial.

Si ens fixem en altres canals d’aigua, a la comarca del Bages, el Museu de la

A més a més, la XATIC dona suport a les activitats que tenen lloc en equipa-

Tècnica de Manresa és un gran edifici construït a mitjans del segle XIX per a

ments patrimonials i que porten a terme les empreses adherides, així com tam-

recollir i emmagatzemar l’aigua de la Sèquia per a la seva distribució a la xarxa

bé a les fires sectorials o de recreació històrica que tenen aquest eix temàtic. Un

de consum de la ciutat manresana. L’espai recull l’obra de la Sèquia des de la

dels seus objectius és connectar tota l’oferta de patrimoni industrial i les visites

perspectiva històrica com una gran obra d’enginyeria medieval. Així mateix,

a empreses en actiu amb tota l’activitat turística del territori. D’aquesta manera,

l’espai recull també el Museu de la Cinteria. L’exposició mostra diversos tipus

l’associació posa en valor la mostra més diversa del patrimoni industrial cata-

de maquinàries tèxtils relacionades amb la fabricació de cintes i permet viure

là; això sí, tenint en compte, les necessàries mesures de seguretat i higiene, així

l’evolució d’aquesta indústria des de l’època de l’artesania gremial fins a la in-

com de protecció de la propietat intel·lectual que requereixen cadascuna d’elles.

dústria actual.
El turisme industrial s’ha establert al llarg de les últimes dècades com una tipoloAixí doncs, poc a poc es va reconeixent la importància dels cursos d’aigua com a

gia turística d'ascendent, capaç d’aglutinar sota una mateixa experiència serveis

reserves ambientals. La qualitat de l’entorn natural associat a l’aigua i la riquesa

i vivències variades. D’aquesta manera, el turisme industrial esdevé un mecanis-

del patrimoni industrial i cultural acumulat en forma de canals, rescloses, ponts

me per a transformar i diversificar l’economia de territoris més despoblats, així

lligats a les fàbriques i a les colònies fan dels rius un indret molt interessant per a

com també de proposar alternatives en zones turístiques de major massifica-

desenvolupar projectes de turisme d’interior.

ció. Com veiem, en la situació actual marcada per la pandèmia de la COVID-19, el
turisme industrial es pot convertir en una oportunitat.

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, XATIC.
La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, XATIC, és l’associació que agrupa
l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya. Amb la vista posada en
ser una eina de projecció, atracció de visitants i creació d’activitat econòmica i
cultural a l’entorn del turisme industrial, la xarxa va crear el programa anomenat Indústria Viva. A través d’aquest pla, qualsevol empresa pot mostrar els seus
processos productius amb finalitats educatives i professionals, però també per
donar-se a conèixer als seus clients i al públic en general.
D’aquesta manera es pot establir una corrent de confiança i fidelització i alhora
s’obre una línia de negoci innovadora: la visita turística a l’empresa en actiu. La
XATIC és una associació diversa i transversal, amb abast geogràfic a tot el territori català, on es dona visibilitat als municipis, els equipaments i les empreses
que formen part de la xarxa. Així doncs, s’hi integren antigues fàbriques, centres
d’interpretació, colònies industrials, mines i museus. Al mateix temps, a través
del programa Indústria Viva, s’hi representen des de petits tallers artesanals, fins
a empreses més grans, majoritàriament relacionades amb l’elaboració de pro-

Plaça de l’Abat Oliba s/n
17500 Ripoll
Tel. 972 703 144
museuetnograﬁc@ajripoll.cat

www.museuderipoll.org

ductes alimentaris i de begudes.

Museu dela Colònia
Vidal de Puig-reig

“Descobreix la vida
en una colònia a
inicis del Segle XX”

Visites guiades:
dissabtes, diumenges i festius.

Lloguer d’espais per a reunions
d’empresa, events i celebracions

Visites teatrelitzades:
1er dissabte de mes.

museu@museucoloniavidal.org
93 829 04 58

Visites concertades:
tots els dies de l’any.

@museucoloniavidal 
@museucalvidal 

www.museucoloniavidal.org
← Sumari
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Lideratge humanista i
transformació digital

per tal que tinguin sentit i orientar-les a resoldre els
problemes de forma ètica. Aquestes altres disciplines normalment impliquen dosis altes de creativitat
i abstracció, però que no estan exemptes de rigor i
d’una recerca acurada de veritat i objectivitat en els
seus postulats, pròpies de la ciència.

EN UN MOMENT EN QUÈ LES NOVES FORMES DE TREBALLAR ENS PORTEN CAP A CANVIS
TECNOLÒGICS, ÉS QUAN SORGEIX LA NECESSITAT DE GESTIONAR LES PERSONES D’UNA

Per altra banda és evident que, en la mesura que les

ALTRA MANERA, DE FORMA MÉS PROPERA I AMB MÉS TRANSPARÈNCIA. LA TECNOLOGIA

màquines fan les feines més rutinàries, només ens

DEMANA HABILITATS PRÒPIES DE LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LES MATEMÀTIQUES, PERÒ

queden aquelles competències que podem desenvo-

NO HEM DE MENYSTENIR EL PAPER QUE HAN DE SEGUIR JUGANT LES HUMANITATS DINS

lupar a partir de la nostra experiència i d’una educació més àmplia, la qual podem anomenar humanista.

D’AQUEST FUTUR TECNOLÒGIC.

El futur de l’economia ha de saber combinar sàvia-

REDACCIÓ

ment les dues disciplines. Si no ho fem, tindrem un

A

les primeres universitats europees durant

racions i quines competències caldrà desenvolupar i

món tecnificat però sense ànima i conseqüentment

l’Edat Mitjana s’ensenyaven el Trivium i el

valorar. Té lògica pensar que l’èxit laboral pugui es-

sense aquells valors que fan que la vida valgui la pena.

Quadrivium, les set arts lliberals que servien

tar basat en dedicar-se a professions que necessitin

El mateix Scott Hartley parla del fet que actualment

per formar homes lliures. El Trivium, eren tres disci-

d’habilitats que no puguin ser desenvolupades per

hi ha una separació artificial entre les dues àrees del

plines: la gramàtica la retòrica i la dialèctica, les quals

algoritmes, és a dir, desenvolupant les competències

coneixement. Allò que en anglès es coneix com STEM

podrien correspondre amb el que avui anomenem hu-

més pròpiament humanes com el tenir cura, enten-

, format per l’acrònim de les paraules angleses corres-

manitats. Amb aquestes s’aprenien els coneixements

dre, negociar, parlar, motivar i en definitiva liderar.

ponents a “ciència, tecnologia, enginyeria i matemà-

generals i les habilitats per adquirir criteris i abordar

Per tant si les persones han de desplegar les seves

tiques” en contraposició a les que anomena fuzzy o

el Quadrivium, les quatre vies per arribar al coneixe-

activitats més pròpiament humanes, vol dir que han

difuses, que correspon als currículums més flexibles

ment de les disciplines relacionades amb els números

de ser contractades no per la seva força bruta ni per

de les anomenades carreres de lletres. És molt bo

i l’espai com l’aritmètica, la geometria, l’astronomia i

la seva capacitat de fer ràpidament feines repetiti-

que en les organitzacions hi hagi professionals provi-

la música, elements per actuar i dominar el món ex-

ves, sinó per la seva habilitat en gestionar persones,

nents de les dues disciplines que treballin junts, per-

terior. Les habilitats personals i coneixement científic

emocions o per solucionar determinats problemes

què per poder abordar els reptes que tenim per da-

eren necessaris per a la formació d’homes lliures.

que no poden ser gestionats per les màquines.

vant és necessari dominar la tecnologia, però també
entendre el comportament humà i el seu component

Actualment la transformació digital portarà molts

Aquesta nova realitat pot fer caure les diferències de

irracional i emocional. Es necessiten dades però tam-

canvis en la manera de relacionar-nos. Moltes fei-

gènere i pot esdevenir una oportunitat també per

bé ètica i experiència. Cal que algú es faci preguntes

nes que actualment tenim com a fonamentals ja no

valorar aquells treballadors més sèniors, amb més

i es miri amb sentit crític els resultats tendenciosos

seran necessàries. Sobretot les feines físiques, però

experiència. Al mateix temps requerirà d’un lideratge

o els comportaments que proposen els algoritmes

també les feines més purament administratives, de

diferent. Scott Hartley, inversor digital format a Sili-

per tal de ser conscients de per què s’han construït, i

gestió o purament tècniques, en les qual els progra-

con Valley, en el seu llibre The fuzzy and the techie:

analitzar amb quina finalitat última es fan les coses.

mes informàtics i els algoritmes ja són capaços de fer

why the liberal arts will rule the digital world plan-

tasques que actualment les fan les persones. Encara

teja el paper cabdal que tindran les anomenades a

Tot això ens porta a considerar que cal un lideratge

queda una mica perquè tot això s’implementi a les

casa nostra “disciplines de lletres”, per humanitzar

a tots nivells que tingui en compte els dos aspectes

empreses més petites, però és clar que vivim a les

la tecnologia. Segons aquest autor, és clar que les

de la intel·ligència, la que ens porta a la racionalitat

portes de canvis molt importants.

carreres de ciències i tecnologia desenvoluparan un

i a les dades, cada vegada més controlada per les

paper clau en el món tecnològic que ens espera, però

màquines, però també la que ens ha de portar a con-

Quines habilitats seran necessàries per als treballa-

no podem menysprear el valor que les altres discipli-

siderar aquells aspectes més purament emocionals

dors de les empreses en un futur proper? La pregunta

nes pròpies de les humanitats i les arts poden tenir

i afectius, per tal d’encaminar els esforços cap al bé

té a veure també amb com cal educar les noves gene-

per aplicar totes aquestes eines que tenim a l’abast,

comú i la racionalitat. •

Bon
Nadal

← Pàgina anterior
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Èxit d’assistència en la 25a edició
del Mercat Medieval de Vic

Les exhibicions d’oficis és un dels atractius forts del
Mercat Medieval

sic del Mercat Medieval. Els espectacles han estat
també un dels plats forts de l'espai infantil, que s'ha
tornat a situar a les Adoberies, vist l'èxit de l'última
edició. La canalla també va poder assistir a tallers de
maquillatge de cares, sabó, figures de fusta i bestiari
popular, així com viure aventures en un fantàstic laJORDI CABANAS

berint.
Per altra banda, les recreacions d'oficis també van
ajudar a l'ambientació de la fira i val a dir que les taUNES 300.000 PERSONES HAN VISITAT EL MERCAT MEDIEVAL DE VIC AL LLARG DEL PONT DE LA
PURÍSSIMA. ENGUANY LA FIRA MÉS VISITADA DE LA CIUTAT, I UNA DE LES MÉS RELLEVANTS A
NIVELL ESTATAL, CELEBRAVA ELS 25 ANYS. HO HA FET CANCEL·LADA PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA, I
RECUPERANT XIFRES DE VISITANTS PREPANDÈMIQUES. LA 25A EDICIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL VA
ENGEGAR AMB EL RECORREGUT INAUGURAL PRESIDIT PER L'ALCALDESSA DE VIC ANNA ERRA, EL
CONSELLER D'EMPRESA I TREBALL ROGER TORRENT I DIVERSES AUTORITATS INSTITUCIONALS.

nien de Catalunya, l'estat espanyol i Portugal, i van
omplir els carrers propers al centre de Vic d'herbes,
productes d'alimentació i artesania.
És important remarcar que la fira, en la línia de la
campanya Suma't al Zero, ha vetllat per la reducció
de residus amb l'ús de gots reciclables, decoració

REDACCIÓ

E

vernes van ser agrupades en tres zones per evitar
aglomeracions. A nivell de parades, enguany prove-

amb materials reciclats, un programa de mà virtual
l regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, valora

ca, que van donar una nota de color a la fira amb les

i l'eliminació de les bosses de plàstic a les parades.

com un èxit l'assistència, que ha despuntat el

seves coreografies amb banderes. Ambdues propos-

Aquests dies, el Mercat Medieval ha "conviscut" amb

diumenge 5 i el dilluns 6 de desembre. Arran de

tes formaven part de la celebració dels 25 anys del

la Fira d'Artesans de Nadal. Situada a les voltes de la

la situació sanitària, enguany el Mercat s'ubicava en

Mercat Medieval.

plaça Major, i que continuarà els propers 18 i el 19 de

carrers propers al centre històric de la ciutat i no en

Seguint amb les actuacions, l'espectacle històric L'as-

desembre, així com del 22 al 24 de desembre i del 2 al

aquest mateix com és habitual. Hi ha hagut més de

salt de l'Altarriba arribava enguany convertit en La Tri-

4 de gener.

320 parades, així com activitats infantils, recreació

fulga, incursió i desfeta de lo senyor Llorenç d'Altarri-

De cara a l'any vinent, l’organització estudiarà si con-

d'oficis i més de 200 actuacions. Entre els especta-

ba a la ciutat de Vic. A càrrec de Teatre eSseLa, l'obra

tinuen alguns canvis introduïts en aquesta edició

cles, en destacaven la marioneta gegant de la com-

va aportar valor històric i artístic al Mercat Medie-

del Medieval i es treballarà per estrenar la Setmana

panyia francesa París Bénarès, la qual va omplir els

val. Per ambientar la fira i animar els visitants, es va

Medieval, la qual difondrà el patrimoni medieval en

carrers amb el seu ocell gegant. També van aportar

comptar també amb una vintena de companyies que

el marc de la celebració de la fira. En aquesta línia, du-

espectacularitat els Abanderats de Tortosa, una ico-

van oferir més de 200 actuacions: titelles, tir amb arc,

rant el Mercat Medieval, també s’han celebrat activi-

na de la Festa del Renaixement d'aquesta ciutat ebren-

música medieval… moltes de les quals ja són un clàs-

tats paral·leles al MEV i al Vicpuntzero. •

BONES
FESTES!

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

FARRATGES

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

← Sumari
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Oriol Rovira,

JORDI CABANAS

XEF D’ELS CASALS

« Per cercar l’excel·lència,
la dedicació ha de ser
única i exclusiva»
NO SORPRÈN QUE ELS REFERENTS DE L’ALTA CUINA ES PREOCUPIN EN TOT MOMENT DE LES MATÈRIES PRIMERES
QUE NODREIXEN LES SEVES CARTES. EL QUE NO ÉS TAN HABITUAL, PERÒ, ÉS QUE AQUEST ZEL ELS EMPENYI A
ALTERNAR EL DAVANTAL I L’AIXADA. AQUEST ÉS EL CAS D’ORIOL ROVIRA (SAGÀS, BERGUEDÀ, 1974). NO DUBTA A
DEFINIR-SE COM A CUINER-PAGÈS, NI A FER SERVIR AQUEST BINOMI PER BATEJAR L’ESTABLIMENT QUE VA OBRIR
AL PLA DE PALAU DE BARCELONA. FILL PETIT D’UNA FAMÍLIA DE CINC GERMANS, VA ESTUDIAR CUINA A MANRESA
ABANS DE TORNAR AL SEU POBLE NATAL. ALLÀ VA INICIAR LA SEVA CARRERA, EN INAUGURAR AL DESEMBRE DE
1999 L’HOTEL I RESTAURANT ELS CASALS, SITUAT EN UN MAS AIXECAT PEL SEU BESAVI A LES ACABALLES DEL SEGLE
XIX I RECONSTRUÏT ARRAN D’UN INCENDI. AL 2004 ELS GERMANS ROVIRA VAN COMENÇAR A PLANTAR LES SEVES
PRÒPIES HORTALISSES PER PROVEIR-NE EL RESTAURANT I, QUATRE ANYS MÉS TARD, VAN VEURE RECOMPENSAT
EL SEU ESFORÇ AMB LA PRIMERA ESTRELLA MICHELIN. TAMBÉ AL 200 VA SER QUAN LA FAMÍLIA VA IMPULSAR UN
HORT 100% ECOLÒGIC. AQUESTA INICIATIVA VA SER EL PRELUDI DEL PRIMER RESTAURANT DE L’ESTAT AMB UNA
PROPOSTA CULINÀRIA BASADA EXCLUSIVAMENT EN PRODUCTES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA. ENCARA AVUI, AQUEST
ESPAI GASTRONÒMIC CONVIU AMB DUES-CENTES HECTÀREES CONSAGRADES A LA RAMADERIA I L'AGRICULTURA,
TREBALLADES DIRECTAMENT PER AQUESTA INFATIGABLE NISSAGA DE CUINERS.

← Pàgina anterior

«

COM A EMPRESARI M’HE
ADONAT QUE, ON ENS HA
TOCAT VIURE, LES CRISIS
SÓN CONTÍNUES»

«

FEM UNA CUINA NOBLE,
HUMIL I HONRADA»

«

TINC MOLT CLAR QUE EL
MODEL DE NEGOCI DELS
RESTAURANTS D’ALTA
GASTRONOMIA DEL
NOSTRE PAÍS PATIRÀ UNA
SACSEJADA IMPORTANT
EN ELS PRÒXIMS ANYS»

JORDI CABANAS
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El xef Oriol Rovira, entremig dels fogons del restaurant Els Casals

CÈLIA ROCA

Hi ha un document del segle XIV que recull la

molt dinàmica, i això va fer que comencéssim a apro-

ners & Co, on el porc és el producte estrella (el

compravenda de ramat per part d’uns avant-

fitar d’una manera molt més seriosa tots els recursos

tipus de carn més consumit pels Rovira). Què

passats dels Rovira. No tothom pot presumir

que el nostre territori i la nostra explotació ens podi-

els va empènyer a fer el salt del camp a la ciu-

de mantenir les formes de vida familiars des-

en oferir.

tat?

prés de set segles!
Ens en sentim orgullosos i amb la responsabilitat de

La il·lusió de voler tirar endavant un projecte nou.
L’última prova de foc és la pandèmia iniciada

continuar, una generació més, ocupant el territori

l'any passat. Què ha hagut de fer per adap-

Quins consells donaria a aquells restaurants

que ens ha vist néixer.

tar-s'hi?

que volen ser més sostenibles i respectuosos

Com tothom —i no només en el meu sector, sinó en

amb el medi ambient?

Va formar-se com a xef a la Catalunya Central.

tots—, hem hagut de treballar de valent. També hem

Que mirin més per la finestra abans de posar-se a

Recorda com era el projecte que volia tirar en-

hagut de canviar molts aspectes de la nostra vida

cuinar.

davant quan acabés els estudis?

quotidiana per continuar tirant endavant i oferint als

No n’hi havia cap. Tenia dinou anys i moltes ganes de

nostres clients el bo i millor cada dia.

voltar pel món. Després, la necessitat i la casualitat
van fer que tornés a casa.

Es diu que el món de l'hostaleria no té horaris.
Ha hagut de fer moltes renúncies?

Tem l'impacte que pot tenir per a la restaura-

Jo sí, perquè no em dedico a l'hostaleria, sinó a l’alta

ció la implantació del certificat COVID a Cata-

gastronomia. I per cercar l'excel·lència, la dedicació

La vida l’ha posat a prova molts cops: per

lunya?

ha de ser única i exclusiva.

exemple, el 1994, quan un incendi va destru-

No crec que hi tingui massa rellevància. Ens hem

ir l’interior de la masia familiar. Refer-la per

acostumat als canvis i som conscients que aquesta

Aquests dies s’ha revifat el debat sobre precarie-

endegar-hi el restaurant-hotel els va suposar

malaltia no és una broma. Per la seguretat i la salut

tat laboral a la restauració de luxe. Què els diria

cinc anys de feina. Com va ser aquest període?

de tothom, la gent s’hi ha adaptat molt de pressa.

als xefs que defensen aquest model com l’única

Va ser una etapa molt maca que ens va portar als cinc

opció per garantir la viabilitat del negoci?

germans a treballar junts. També va marcar un abans
i un després per a la meva pròpia formació.

Em cuidaré de donar massa consells a ningú. Però sí
Com definiria el segell de la cuina d'Els Casals?

que tinc molt clar que el model de negoci dels restau-

Fem una cuina noble, humil i honrada.

rants d’alta gastronomia del nostre país patirà una

El 2008, coincidint amb l'obtenció de la prime-

sacsejada important en els pròxims anys. Per exem-

ra estrella Michelin i l’inici d’una gran crisi eco-

ple, tothom s’haurà d'acostumar al fet que aquest ti-

nòmica global, torna a reinventar-se. Què el

Aquest establiment va ser el primer restaurant

pus d’establiment multiplicarà el preu que avui en dia

va fer apostar tan decididament pels conreus

de l’Estat amb una carta basada exclusiva-

s’hi està oferint. En cas contrari, resultarà inevitable

ecològics?

ment en la producció agrícola pròpia. Continua

el tancament de més d’un d’aquests espais.

Com a empresari m’he adonat que, on ens ha tocat

sent sempre així o s’hi permeten excepcions?

viure, les crisis són contínues. Per això, hem hagut

Sempre n’hi ha hagut, perquè sempre hem conside-

Som a les portes de Nadal. Què aconsellaria

d’aprendre a adaptar-nos-hi i a conviure-hi. Crec que,

rat que el món és molt gran, molt ampli, molt ric i

per a l'àpat de Nadal que no sigui el clàssic po-

en aquell moment, la normalitat i el sentit comú ens

molt divers.

van fer entendre que el moment ideal [per apostar

llastre o l’ànec de pagès?
Miri, a casa mengem com a plats principals: sopa tor-

pels conreus ecològics] era aquell. Vam entendre

La seva família també regenta al Pla de Palau

rada amb mandonguilles i sopes de pa. A més, cada

que vivíem en una explotació agrària totalment viva i

de Barcelona el restaurant Sagàs Pagesos i Cui-

any mengem també capons criats a casa.

← Sumari
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La restauració a Catalunya:
productes de proximitat i
compromís amb el territori per
afrontar la recuperació
NO TOTS ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA HAN ESTAT NEGATIUS. DE FET, LES LIMITACIONS EN LA MOBILITAT DE
PERSONES I MATÈRIES PRIMERES S’HAN TRADUÏT EN UN INCREMENT DEL CONSUM DE PROXIMITAT, TAL COM ES
DESPRÈN DE L’ÚLTIM INFORME AIMC MARQUES, REALITZAT PER L’ASSOCIACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE MITJANS
DE COMUNICACIÓ. UN CANVI D’HÀBITS QUE, POSAT LITERALMENT DAMUNT LA TAULA, POT SER UNA OPORTUNITAT
PER AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ: UN DELS MÉS CASTIGATS PER LA COVID-19, PERÒ TAMBÉ UN DELS QUE HAN
DEMOSTRAT MÉS CAPACITAT DE RESILIÈNCIA I ADAPTACIÓ.



www.latrencadora.com

Avellana Closca Crua

← Pàgina anterior

Avellana negreta Crua

Avellana negreta torrada

Crema d’avellanes i
Cacau

BASORA COMERCIAL 2, S.L.
C. Antoni Gaudí nº 11
43142 El Rourell (Tarragona)
Mòbil: 661 274 998
Tel.: 977 84 10 38

La Restauració i els Productes de Proximitat · Especial | 13

→

LES ACTIVITATS DE
RESTAURACIÓ DURANT EL
2020 NO NOMÉS NO VAN
REDUIR-SE, SINÓ QUE VAN
AUGMENTAR UN 1,3% A
TOT CATALUNYA.

sense precedents per al sector. El tancament temporal dels locals durant l’esJORDI CABANAS

tat d’alarma, els tocs de queda nocturns, la limitació d’horaris i d’aforaments i,
des d’aquesta tardor, la imposició de presentar el certificat COVID per accedir a
l’interior dels establiments són alguns dels entrebancs que ha hagut d’afrontar
aquest col·lectiu. El repte de complir amb les obligacions tributàries amb els nePràcticament a tots els mercats es pot comprar directament al pagès.

gocis a mig gas ha fet, fins i tot, que molts referents de la restauració catalana
hagin abaixat la persiana definitivament. A la ciutat de Barcelona, per exemple,
han dit adeu restaurants tan emblemàtics i consolidats com Senyor Parellada,
una de les fondes urbanes més reconegudes; Agut, que el 2024 hauria complert
un segle de vida; Dans le Noir, el primer restaurant a les fosques del sud d’Europa;

CÈLIA ROCA

egons les dades d’Hisenda, a finals de 2019 —just abans de l’arribada del

Tickets, el gastrobar dels germans Adrià; El Gran Cafè, Cal Pinxo-Platja i Sergi de

nou coronavirus—, Catalunya comptava amb 55.087 negocis d’hosta-

Meià, estendard del producte de proximitat a la capital catalana. Des del gremi,

leria, incloent-hi restaurants, bars, cafeteries, xocolateries, gelateries,

s’afirma que l’any passat van tancar per sempre 1 de cada 5 establiments d’hos-

orxateries i quioscos. L’esclat de l’epidèmia, però, ha suposat un sotrac

taleria a Catalunya.

Disposem d’espais
per a esdeveniments

tant per a empreses com a particulars

Fes esport
en plena natura

Per Nadal regala
Puig Francó i Mític
una experiència única

eixprofessional.com

S

l’icònic, cèntric i veterà Alt Heidelberg; Monvínic, guanyador del premi FAD 2009;

Urbanizació Font Rubí,
17867 Camprodon · Girona

HOTEL
972 740 971

RESTAURANT
972 740 023

puigfranco.es
info@puigfranco.es

← Sumari

Pàgina següent →

14 | Especial · La Restauració i els Productes de Proximitat

→

CATALUNYA TÉ 53
RESTAURANTS I 17 MENJADORS
ESCOLARS DE KM 0.

així com una notable davallada de la facturació. Des de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat), s’assegura que molts
negocis van veure com queia entre el 30% i el 60%. També es fan ressò de les
dificultats de molts bars i restaurants per servir menjar als hotels —molts d’ells
tancats durant mesos— i per readaptar la fórmula tradicional de self-service, fet

PUIG FRANCÓ

que va comportar noves despeses.

Cada vegada més el sector de la restauració aposta per una cuina de productes locals i de proximitat.

Més negocis malgrat la pandèmia
Tot i les dificultats —que en alguns casos han empès els restauradors a recórrer a
la liquiditat dels préstecs ICO, a acollir-se a un ERTO o avançar en la digitalització
MAS PINÓS

per sobreviure—, el balanç de l’any passat també va deixar xifres esperançadores. Les activitats de restauració durant el 2020 no només no van reduir-se, sinó
que van augmentar un 1,3% a tot Catalunya, segons l’estudi Informes trimestrals
d’activitats de Catalunya del 2020, elaborat pel Consell General de Cambres de Ca-

Mas Pinós, crien i venen carn ecològica i de proximitat directa del ramader al consumidor.

talunya i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda, a partir del cens de l’Agència
Tributària. En total, s’hi van comptabilitzar 55.764 negocis del sector, 677 més que
a l’exercici anterior (cal subratllar, això sí, que el fet d’estar donat d’alta a Hisenda no vol dir que l’establiment estigui funcionant). D’acord amb aquest estudi,
l’evolució de les activitats de restauració va ser positiva a tot el territori català,
excepte a les comarques centrals, on es va contraure un 0,5%. Hi destaca, per
contra, el creixement enregistrat a les comarques gironines, al Camp de Tarragona i al Penedès. Van incrementar-se especialment els serveis de càtering, atès
que molts negocis només van poder vendre així durant els mesos més durs de la
pandèmia. Aquest context també va propiciar l’auge de les anomenades cuines
fantasma o dark kitchens, negocis que només fan menjar a domicili i que retallen

Aquests indicadors del 2020 conviuen amb altres de menys favorables, com ara
la reducció dels afiliats del sector a la Seguretat Social respecte al 2019 (−14,5%),

esmorzars,
dinars i sopars
Al vostre servei des de 1978

Obert tot l’any
Vigilies de festes,
Nadal, cap d’any
i Any nou.

Plat elaborat pel Restaurant Can Rusiñol de Manlleu.
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CAN RUSIÑOL

la despesa treballant en espais compartits.

de Nadal

Ctra. de Manlleu a la Gleva, km 21
08560 Manlleu, Barcelona

RESERVA TAULA

+34 645 151 212 / +34 936 064 115
cucho@canrusiñol.com
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ció, encara no hi havia cap dada oficial per avaluar l’impacte de l’obligatorietat
del passaport sanitari i l’evolució de la situació epidemiològica.

Slow Food: el producte de km 0 com a resposta
D’altra banda, les dificultats de proveïment durant la pandèmia, unides als problemes que sacseja la logística mundial, han motivat una alça de la inflació i un
trencament de l’estocatge. Aquest escenari advers ha fet que molts sectors de
l’economia s’interessin pels productes de proximitat. L’hostaleria, un dels sectors
on aquesta tendència cobra més sentit, no n’és l’excepció.
L’aposta —que, tot i ser al centre del debat, no és nova— es reflecteix en moviments com el que impulsa Slow Food. Aquesta organització internacional, creada el 1986 pel gastrònom italià Carlo Petrini i desplegada a Espanya l’any 2000,
promou una cuina basada en productes locals i collits amb mètodes tradicionals,
amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat del planeta. El propòsit és conjugar
el plaer gastronòmic i la responsabilitat mediambiental i social, situant els xefs
com a intèrprets d’un territori al qual posen en valor mitjançant la creativitat.
Catalunya té 53 restaurants i 17 menjadors escolars de km 0 adherits, de manera
que encapçala el rànquing estatal juntament amb Euskadi. Entre els restaurants
Slow Food catalans, es troba Els Casals a Sagàs, on el xef Oriol Rovira i els seus
germans s’ocupen de la producció de les matèries primeres que utilitzen, produïdes a la mateixa finca familiar o en explotacions properes. Altres establiments
destacats són Capicua, ubicat a Cerdanyola del Vallès i amb una oferta centrada
en productes biològics, o L’Antic Forn de Cervera, especialitzat en cuina japonesa,
JORDI CABANAS

ecològica, de temporada i amb matèries primeres de la terra.

Fomentar el consum de productes locals ajuda a promoure el desenvolupament del territori.

Les dades de 2021: entre l’optimisme i la incertesa
Malgrat el mal inici d’aquest any —l’Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona
van anunciar que els ingressos dels bars i restaurants van caure de mitjana un
61,1% en el primer trimestre del 2021—, l’eliminació progressiva de les restriccions
ha contribuït a redreçar la situació. Segons un informe del BBVA, la despesa dels
catalans als bars i restaurants va ser el 40% superior al juliol d’enguany en comparació amb el mateix mes del 2019. Aquest estiu, l’entitat bancària situava el
creixement del PIB a l’hostaleria catalana en un 6,6% per al 2021, i del 7,2% per al
recuperació «serà lenta», i es mostra crític amb la gestió de les administracions.
Per bé que l’evolució dels darrers mesos és bona, la instauració el desembre de
2021 del certificat COVID està provocant cancel·lacions de reserves per als àpats
de Nadal, segons reconeixen des del sector. En el moment de tancar aquesta edi-

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

JORDI CABANAS

2022. En qualsevol cas, des del Gremi de Restauració de Barcelona es creu que la

La Carxofa del Prat és considerada una de les millors hortalisses de casa nostra.

Som productors de

Taronges i mandarines
ecològiques

www.ecomingo.com

 +34 627 44 96 46 -  citricseco@ecomingo.com
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CAL'ENRIC RESTAURANT

ELS RESTAURANTS SLOW FOOD
HAN DE GARANTIR QUE EL 40%
DELS INGREDIENTS QUE FAN
SERVIR SÓN D’ORIGEN LOCAL,
ÉS A DIR, QUE HAN ESTAT
ADQUIRITS DIRECTAMENT AL
PRODUCTOR A MENYS DE 100
QUILÒMETRES.

JORDI CABANAS

→

Els productes de temporada, respecten els cicles de la naturalesa i són bons per a la salut.

El restaurant de Ca l’Enric elaboren plats de temporada amb productes de proximitat de la Garrotxa.

Entre els avantatges dels productes locals, destaca l’oportunitat de consumir fruites

Altres iniciatives per fomentar els productes locals

i verdures de temporada i de proximitat, recol·lectades en el seu moment òptim i

Més enllà de la iniciativa privada, les administracions també han endegat ac-

sense que hagin de recórrer grans distàncies del camp a taula, de manera que es

cions per afavorir el consum d’aliments de proximitat i ajudar l’hostaleria en la

redueix així la petjada de carboni del producte. Aquest moviment també evita que

seva recuperació econòmica. Una d’elles és el Menú de les Estacions, promogut

els aliments hagin de conservar-se en cambres frigorífiques, fet que n’altera les pro-

per l’Ajuntament de Barcelona i pensat per oferir idees i receptes que fomentin

pietats organolèptiques. Els restaurants certificats per Slow Food també es compro-

una alimentació saludable i sostenible, tot donant a conèixer els restauradors

meten a no cuinar amb aliments transgènics o animals que hagin menjat productes

que treballen amb ingredients frescos, de temporada i de proximitat. El menú

alterats genèticament. També han de garantir que el 40% dels ingredients que fan

d’aquest hivern, dissenyat per tres escoles d’hostaleria i el xef Pere Carrió, del

servir són d’origen local, és a dir, que han estat adquirits directament al productor a

restaurant Gat Blau, podrà degustar-se a més de 160 restaurants adherits de

menys de 100 quilòmetres. Un altre dels beneficis d’aquesta filosofia és que permet

Barcelona i de tot Catalunya.

recuperar les tradicions gastronòmiques dels territoris, revifar els antics sistemes
de producció agraris i ramaders i fomentar l’ocupació dels petits productors locals.

Una altra proposta ve de la mà de Creacció, l’Agència d’Emprenedoria, Innova-

La iniciativa ha rebut el suport de nombrosos xefs catalans de renom, alguns amb

ció i Coneixement, Consell Comarcal d’Osona i Osona Turisme. Aquesta entitat

estrella Michelin, com ara Carme Ruscalleda o Carles Gaig, i es dinamitza amb les

impulsa el concurs Fet a Osona-Aliments excel·lents, un certamen creat per a di-

trobades que el col·lectiu de cuiners i cuineres Slow Food-Km 0 organitza anualment

vulgar els millors productes agraris i ramaders de la comarca. L’objectiu? Pro-

a Catalunya. La darrera edició va celebrar-se el 4 d’octubre passat a la Seu d’Urgell.

moure Osona com a destinació gastronòmica.

ECOLÒGIC · QUALITAT · PROXIMITAT

Vallfogona de Ripollès
Ripoll

Olot

Mas El Pinós

L’alimentació i el benestar que proporciona la
natura a les nostres vedelles
garanteixen una carn amb unes
característiques organolèptiques molt
diferenciades de la resta

Servim a tot
Catalunya

N-260a entre el km 101 i el 102

Per comandes
Web www.maspinos.cat
Email info@maspinos.cat
Telefon 689 998 444
O APP gratuïta Mas Pinos
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Mercolleida.
50 anys regulant el mercat agropecuari
EL 50È ANIVERSARI DE MERCOLLEIDA, QUE VA TENIR LLOC EL PASSAT 12 DE NOVEMBRE AL PALAU DE CONGRESSOS
DE LA LLOTJA DE LLEIDA, ENS RECORDA LA IMPORTÀNCIA DELS MERCATS EN ORIGEN I LES LLOTGES COM A ELEMENTS

MERCOLLEIDA

MERCOLLEIDA

REGULADORS DEL MERCAT I COM A CENTRES D’INFORMACIÓ I AJUDA PER ALS SECTORS AGROPECUARIS.

Mercolleida va celebrar el seu 50è aniversari al Palau de Congressos La Llotja de Lleida.
REDACCIÓ

E

ls assistents a l’acte van poder contemplar

preses privades, cooperatives, societats de trans-

ges. Està constituïda com a societat anònima en

una exposició fotogràfica que relatava aquest

formació i particulars del sector agrari— es van po-

la qual l’Ajuntament de Lleida compta amb gairebé

mig segle d’activitat, des de la inauguració de

sar d’acord per a promoure la seva constitució.

l’edifici l’any 1972 fins a l’actualitat. Durant la cele-

un 80% de les accions i la Generalitat de Catalunya
amb prop del 10%. Segons consta en el seu Regla-

bració l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va anunciar

Les llotges i els mercats en origen de productes

ment de funcionament, les seves principals fina-

que Lleida formarà part de la Xarxa Municipal Ra-

agraris són els centres de contractació de pro-

litats són facilitar les transaccions entre els pro-

mader-Càrnica que impulsa la Federació Espanyola

ductes agrícoles, ramaders i forestals en zones de

ductors, comerciants, indústries i operadors per

de Municipis i Províncies juntament amb sis orga-

producció on es duen a terme transaccions, amb

tal d’aconseguir major transparència del mercat.

nitzacions interprofessionals del sector. La història

presència física de mercaderies o sense. El Regla-

Subministrar a aquests operadors i als usuaris in-

de Mercolleida com a entitat reguladora per al sec-

ment de Funcionament del Mercat en Origen de

formació fiable sobre preus i tendències del mercat

tor agropecuari a les Terres de Ponent va començar

Productes Agraris de Lleida actualment vigent va

en el conjunt de llotges i mercats d’origen. Fomen-

el 25 de maig de l’any 1971, quan diferents instituci-

ser aprovat pel Consell d'Administració de "Llot-

tar la normalització dels productes, estimular la

ons i operadors de la zona —entre ells la Cambra de

ja Agropecuària Mercolleida, SA" el 20 de juny de

concurrència de compradors i venedors, obertura i

Comerç de Lleida, les càmeres agràries locals de la

1995. Actualment la Llotja Agropecuària Mercollei-

recerca de nous mercats, facilitar l’abastiment dels

província, algunes entitats financeres com la Caixa,

da és la llotja de referència europea per al sector

mercats de consum i de les indústries i facilitar les

organitzacions sectorials i més d’un centenar d’em-

porcí i nacional per al boví, els cereals i els farrat-

relacions amb altres mercats exteriors.

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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Per Nadal, un avet natural
ENCARA HI HA QUI PENSA QUE ELS AVETS NATURALS DESTROSSEN EL BOSCOS, I PER AIXÒ ES
DECANTEN PER ARBRES ARTIFICIALS. SÓN AQUELLS ARBRES DE PLÀSTIC QUE TRAIEM DE LA
CAPSA UNA VEGADA A L’ANY I QUE ENS ACOMPANYEN TOTES LES FESTES AMB LES SEVES LLUMS DE
COLORS FENT PAMPALLUGUES MENTRE ENS ANEM EMPASSANT ELS TORRONS. L’ARBRE NATURAL
PERÒ SEMBLA SER LA MILLOR OPCIÓ PER AL MEDI AMBIENT.

REDACCIÓ

P

er intentar treure l’entrellat d’aquest etern di-

farà malbé o simplement ens cansarem de veure la

lema hem de tenir en compte que els arbres

seva trista figura al racó del menjador. Quan acabi la

naturals que comprem als mercats nadalencs

seva vida, la seva ànima de plàstic i metall acabarà en

han estat criats en vivers. Són arbres que han nascut

algun contenidor i el seu material continuarà sent no

amb la finalitat i la vocació concreta de ser arbres de

biodegradable i pagarem el preu de la seva petjada

Nadal. Són avets que no acostumen a sortir massa

de carboni. Fabricar arbres artificials consumeix gran

benparats de la seva estada al menjador de casa nos-

quantitat de recursos naturals. I és que normalment

tra i, per tant, pot ser que no puguin ser plantats no-

són elements que, malgrat ser econòmics, viatgen

vament en un jardí o una terrassa. Precisament per

en contenidors des de països llunyans i per tant han

això els ajuntaments posen a disposició de tothom

emès força CO2 mentre són transportats en grans

contenidors pensats per llençar els arbres víctimes

vaixells de mercaderies.

de les festes. Sigui quina sigui la seva fi, el seu residu
sempre serà material 100% biodegradable i reciclable.

Els primers cristians del nord d’Europa varen adoptar

Amb la plantació i consum d’aquests avets, de fet, es-

aquesta tradició d’adornar els avets seguint antigues

tem fomentant que es facin plantacions d’arbres que

creences paganes sobre el naixement del déu Sol. La

d’alguna manera contribuiran a la lluita contra l’es-

fulla perenne de l’avet volia significar l’eternitat de

calfament global, i donaran feina a cultivadors que

l’amor de Déu cap als homes. De les seves branques

poden ser de proximitat, com els que podem trobar a

hi penjaven pomes que significaven el pecat original

Espinelves. Per a la producció d’aquests elements no

i algunes espelmes que volien simbolitzar la presèn-

Si finalment decidim tenir un arbre artificial, hem

necessitem consumir energies no renovables.

cia de la llum de Crist. A banda de les connotacions

d’estar segurs com a mínim que serà un convidat més

religioses sembla quedar clar que els arbres de Nadal

a la taula de Nadal durant molts anys, ja que tenir-lo

Si malgrat tot optem per l’arbre de plàstic, hem de

autèntics poden ser millors pel canvi climàtic, però

molt de temps sembla ser la única opció que tenim,

tenir en compte que al final, més aviat que tard, es

només si ens en desfem de manera correcta.

malgrat tot, per reduir la seva petjada de carboni.

Un arbre natural per decorar el Nadal té nombrosos beneficis.

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.
BONES
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
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Un calendari per descobrir
Catalunya a peu
REDACCIÓ

N

o importa les vegades que

d’emocions que són a to-

ens haguem penjat la mot-

car, esperant-nos en des-

xilla a l’esquena: sempre hi

tinacions màgiques de

haurà nous indrets per explorar i per

les quals, probablement,

viure-hi experiències inesborrables,

encara no n’ hem sentit a

tot caminant pels espais naturals que

parlar. Ara bé: com trobar-

tenim tan a prop. Les rutes més popu-

les?Quan anem a caminar,

lars acostumen a ser els grans cims,

ens agrada connectar amb

així com els recorreguts que porten

la natura: sentir el vent xiuxi-

fins a algun monument emblemàtic

uejant entre el fullatge, el cant

o, fins i tot, a la Mediterrània. A això

dels ocells, les sargantanes fu-

se sumen racons de gran bellesa que

gint entre el fullam perquè han

no sempre es poden gaudir com ens

advertit la nostra presència. Tot

agradaria, atès que atrauen una gran

un ventall d’emocions que són a tocar,

afluència de visitants (a la cultura

esperant-nos en destinacions màgi-

noruega, de fet, es valora la solitud

ques de les quals, probablement, en-

del paratge com un dels punts forts

cara no hem sentit a parlar. Ara bé:

de qualsevol passejada a l’aire lliure).

com trobar-les?

De tota manera, Catalunya n’amaga

Cal.Caminar 2022
El calendari
d'excursions per
fer a peu arreu de
Catalunya

dari de paret. Els creadors d’aquesta

apleguen tots els ingredients per ena-

Idees de turisme de
proximitat per a tot l’any

proposen aquest cop dotze excursi-

morar els amants del senderisme.

Amb l’objectiu d’acostar els aficionats

ons arreu de Catalunya per realitzar

Quan anem a caminar, ens agrada

a l’excursionisme a aquestes localit-

durant el 2022, una per a cada mes.

connectar amb la natura: sentir el

zacions singulars, l’empresa vigatana

Per engrescar tothom a calçar-se les

vent xiuxiuejant entre el fullatge, el

Mapzine, especialitzada en el disseny i

xiruques i fer les rutes descrites, el

d’altres que, tot i ser menys coneguts,

Altres calendaris de Mapzine

iniciativa, Jordi Ortiz i Marc Solà, ens

cant dels ocells, les sargantanes fu-

en la creació de mapes per a editorials

Jordi i el Marc les han repartides per

gint entre el fullam perquè han adver-

i per al sector turístic, acaba de pre-

tot el territori. La tria també destaca

tit la nostra presència. Tot un ventall

sentar la novena edició del seu calen-

per aplegar una gran diversitat paisatgística, ja que inclou camins d’alta

«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

Calendari 2022 Orquídies sílvestres

muntanya, boscos, llacs i turons propers a la costa. A més, per ajudar els
senderistes a orientar-se, el calendari
incorpora un track, que pot introduir-se al telèfon mòbil o al GPS.
Les caminades que s’hi recullen són
aptes per a qualsevol època de l’any,
tot i que es recomana dur-les a terme
durant el mes al qual han estat assig-

Ocells de Catalunya calendari 2022

nades.
Les persones interessades a adquirir
aquest calendari, com a regal de Na-

Estructures de fusta

dal o de Reis, o per fer-se el propòsit
de fer més exercici físic l’any vinent, el
poden trobar a qualsevol de les llibreries de Catalunya, o bé consultant al
seu web www.mapzine.cat
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Bon dia Catalunya 2022

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