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Sumari

Editorial
Un món sense guerres
Qui m’ho havia de dir fa uns mesos, quan a l’editorial del núm. 101 publicat al juny de l’any passat,

3 L’ESPECIAL

El sector metal·lúrgic a
Catalunya: avançar cap a la
recuperació en un escenari
incert

amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Refugiat, on feia referència a «Les persones
refugiades i la crisi de valors», que tornaríem a parlar d’aquest tema tan dramàtic. Tampoc em
podia imaginar que aquestes persones que veiem fugir diàriament ho haurien de fer des d’un país
relativament proper al nostre a causa d’un conflicte bèl·lic.
Veiem cada dia l’horror que es viu a les diferents ciutats d’Ucraïna, on milers de persones, princi-

5

Mafesa: reinversió i digitalització
per afrontar els nous reptes

11 FORMACIÓ - RRHH

La reforma laboral i la gestió
del treball temporal

palment dones i nens, troben refugi a altres països pròxims al seus. Sens dubte, aquesta guerra
està posant a prova i en evidència la Unió Europea que aquesta vegada fa el possible per ajudar-los... Tots sabem, però, que la capacitat de reacció per acollir-los no sempre ha estat exemplar. La seva obligació és protegir a totes aquelles persones que s’han vist obligades a fugir, vinguin d’on vinguin. De manera ben diferent s’ha actuat en altres crisis migratòries en funció dels
continents des d’on arribaven les persones que fugien igualment de conflictes armats, duent-los

12 L’ENTREVISTA

a campaments de refugiats mig oblidats de tothom, on encara hi malviuen.

director executiu de Kreedit

Com és possible que actualment, amb tot el que s’ha anat innovant durant les darreres dècades a

14 MERCAT DEL RAM DE VIC

els diferents mandataris internacionals no hagin estat capaços d’evitar aquesta guerra?. Avui dia

Jordi Solé Tuyá,

Mercat del Ram 2022.
Fidelitat a la tradició i propostes
innovadores

18 MEDI AMBIENT

eficiència energètica
en la construcció d’edificis.
Estalvi i defensa del medi

nivell de tecnologia, la modernització que representa un món global, la recerca, la cultura... i que
encara ens trobem immersos amb guerres absurdes on preval el poder autoritari, territorial i sobretot l’econòmic. La guerra d’ Ucraïna, com totes, encara que les altres ens quedin més lluny,
provoca dolor i patiment i la podem considerar com un autèntic i total fracàs de la humanitat.
Les conseqüències de les incapacitats d’alguns dirigents les rep, com sempre, la població civil innocent. Tots els actors implicats tenen l’obligació de construir i consolidar processos de diàleg i
negociació per a resoldre qualsevol conflicte de forma pacífica, per a garantir aquest element tan
essencial que és la pau •
Núria Garriga
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EL CREIXEMENT DEL METALL CATALÀ EL 2021 TÉ COM A CONTRAPARTIDA LA
INFLACIÓ I ELS PROBLEMES LOGÍSTICS ACTUALS

El sector
metal·lúrgic
a Catalunya:
avançar cap a
la recuperació
en un escenari
incert
LA INDÚSTRIA CATALANA DEL METALL ENDEGA L’ERA POSTCOVID EN UN
CONTEXT COMPLEX, GAIREBÉ IMPOSSIBLE D’IMAGINAR UNS MESOS ENRERE. LA
CRISI MUNDIAL DE SUBMINISTRAMENTS, LA INFLACIÓ ESTATAL DESBOCADA —
FINS AL PUNT D’ENREGISTRAR AL MARÇ UN 9,8% D’INCREMENT INTERANUAL, LA
PITJOR DADA DES DEL MAIG DE 1985—, L’ACTUALITZACIÓ SALARIAL, EL NOTABLE
ENCARIMENT DEL PREU DE L’ENERGIA I D’ALGUNES MATÈRIES PRIMERES —COM
EL NÍQUEL, QUE ACABA D’ASSOLIR UN COST SUPERIOR ALS 91.600 EUROS PER
TONA— I L’IMPACTE DE LA GUERRA ENTRE RÚSSIA I UCRAÏNA SÓN ALGUNS
JORDI CABANAS

DELS DESAFIAMENTS ALS QUALS EL SECTOR HAURÀ DE PLANTAR CARA. COM
A FORTALESES, CALDRIA ASSENYALAR EL CREIXEMENT SUBSTANCIAL DE
L’ECONOMIA CATALANA EL 2021 I DE LES EXPORTACIONS D’ALTA TECNOLOGIA,
QUE L’ANY PASSAT VAN CONTINUAR AUGMENTANT MALGRAT LA PANDÈMIA.

serveis intersectorials
www.muntatgesindustrials.com
← Sumari
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CÈLIA ROCA

T

ot i ser lluny de les dades que mou el sector dels serveis, la indústria del
metall es perfila com un dels agents clau en la recuperació després de
la covid. Aquest àmbit representa més del 10% de l’economia catalana,
amb un volum de negoci més de 44.000 milions d'euros i gairebé 170.000

llocs de feina. Dintre d’aquest àmbit, hi destaca el sector de l'automoció; d’acord
COMEMA

amb l’ICEX, l’automòbil representa el 10% de la indústria catalana i engloba tota
la cadena de valor, des de fabricants (OEM) fins a proveïdors (TIER). L’institut
també destaca que Catalunya és una de les regions principals de fabricació d'automòbils d'Europa i la seva posició de lideratge pel que fa a la transformació de
la indústria cap al vehicle elèctric i connectat.

Evolució favorable el 2021

Mandrinat de grans dimensions de l'empresa Comema.

—

El múscul del metall català també es reflecteix en les xifres de negoci dels darrers mesos. Segons l’última Enquesta de Conjuntura Metal·lúrgica Catalana, elaborada
pel Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) amb la col·laboració
de la Unió Empresarial Metal·lúrgica (UEM), el 2021 s’hauria tancat amb un increment del 7,4% de la producció real, com a resultat de la reactivació de la demanda (el creixement del PIB de l’economia catalana l’any passat va ser del 5,9%).
L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) situa la metal·lúrgia, juntament

L’IDESCAT SITUA LA METAL·LÚRGIA,
JUNTAMENT AMB LA INDÚSTRIA
QUÍMICA I EL SECTOR ALIMENTARI,
COM UN DELS MOTORS DEL
CREIXEMENT A CATALUNYA EL 2021

—

amb la indústria química i el sector alimentari, com un dels motors del creixement a Catalunya el 2021. Aquesta evolució contrasta amb l’última dada real
disponible per a aquest sector, la del 2020, exercici que es va saldar amb una davallada de l’11% per l’impacte de la crisi del coronavirus. Això no obstant, Àngel

SERRALLERIA

Hermosilla, director de l’Àrea Economia i Empresa de la patronal PIMEC, matisa
a aquesta revista que els indicadors de 2021 s’han d’avaluar amb prudència, atès
que s’estan comparant amb els d’un any marcat per l’esclat de la pandèmia i que
algunes empreses encara s’estan beneficiant de mesures extraordinàries temporals, com els ERTO o els crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
ALUMINI, PVC i FUSTA

L’enquesta del CEAM també analitza l’evolució de l’ocupació de les empreses
consultades, preveient un increment inferior a l’1% per a 2021. L’informe enumera alguns dels problemes que afronta la metal·lúrgia catalana, com ara la pressió
dels preus i la debilitat de la demanda interna. Entre els factors principals que hi
influeixen, hi sobresurten la incertesa econòmica, lligada als efectes de la pandèmia, l'evolució dels costos laborals i la transformació digital.

← Pàgina anterior
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aix, imprimat, bisellat, aplanament, poliment, marcatge i foradament i tall de peces amb làser, plasma
i oxitall. A més, disposa de serveis de ferralla, tant de
ferralla elaborada com de ferralla muntada al taller.
L’aposta ferma per la sostenibilitat continua sent un
repte, com ho ha estat els darrers anys. En aquest
2022, se seguirà desplegant la renovació de la flota
de camions per reduir les emissions de CO2. La flota comercial, al seu torn, ja disposa de dos cotxes
100% elèctrics. En paraules de Jordi Rosell, conseller delegat, aquestes millores han estat possibles

Jordi Rosell i Eduard Brunet, co-directors de Mafesa, i David Muns,
responsable del centre de Seva, a les instal·lacions de Mafesa a Seva.

JORDI CABANAS

gràcies a la solidesa i feina ben feta de molts anys
després de la crisi del 2008, quan la companyia es
va haver de «plantejar i canviar moltes coses». «Sens
dubte, sense les persones que formen Mafesa, això
no hauria estat possible», assegura.

Mafesa: reinversió i
digitalització per afrontar
els nous reptes
DES DE LA SEVA FUNDACIÓ EL 1958, MAFESA S’HA CONSOLIDAT COM UN REFERENT EN L’ÀMBIT
DE LA DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES FÈRRICS, ELS SERVEIS METAL·LÚRGICS I L’ELABORACIÓ DE
FERRALLA PER A LA CONSTRUCCIÓ A LA COMARCA D’OSONA. EL CREIXEMENT DE LA COMPANYIA
HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA SEVA CAPACITAT D’ADAPTAR-SE A UN CONTEXT PLE D’INCERTESA.
ARA ASSUMEIX EL REPTE DE GESTIONAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA I, COM A RESULTAT DE LA
GUERRA ENTRE RÚSSIA I UCRAÏNA, LA POSSIBLE MANCA DE SUBMINISTRAMENTS, L’ENCARIMENT
DE LES ENERGIES I L’IMPACTE QUE POT TENIR L’ATURADA DE LES SIDERÚRGIQUES UCRAÏNESES I DE,
RETRUC, LES RUSSES. TOT I AIXÒ, L’EMPRESA MANTÉ AQUEST 2022 EL PLA D’INVERSIONS PREVIST I
EL CREIXEMENT ESTIMATS.

Fer més fàcil l’experiència del
client des de la digitalització

L’esperit de millora contínua de Mafesa obeeix a
una clara orientació al client. «Això no és un argument de màrqueting: sempre hem estat disposats
a escoltar què necessiten els clients i què hem de
canviar per donar-los més serveis i de la millor manera possible; per això, aquest any endeguem un
projecte per aconseguir que els clients disposin,
des de qualsevol dispositiu, de tota la informació
que els calgui sobre Mafesa, i que puguin fer qualsevol gestió o operació àgilment», ens explica Joan
Rossell, responsable d’Organització i Sistemes de
l’empresa. «Volem treballar aquest projecte des de
la perspectiva de l’humanisme digital, és a dir, aplicant la tecnologia per facilitar i optimitzar el temps
dels nostres clients, però sense perdre un valor que
és diferenciador per a tots ells: el tracte», puntualitza. L’objectiu és traslladar l’atenció al client i el

REDACCIÓ

Preparats per gestionar la incertesa

T

compromís a través de la tecnologia, sense perdre
d’abastir Europa, de productes, circumstància que

ot i no haver estat un any gens fàcil per a l’eco-

estaria «afectant amb molta força tot el sector i els

nomia, Eduard Brunet, conseller delegat de

preus de tots els productes».

el contacte humà.
Mafesa també continua posant l’accent en les persones, tot treballant en «la formació contínua per

Mafesa, valora positivament els resultats del

2021, que reflecteixen un «creixement considera-

Per contrarestar aquesta situació, Mafesa aposta

potenciar els equips, facilitar l’intercanvi de conei-

ble» de la facturació. Aquesta dada, matisa, respon

per una bona gestió de l’estoc i per la disponibilitat

xement i el sentiment de comunitat de Mafesa».

fonamentalment a la pujada de preus al sector de-

d’una gamma extensa de productes i serveis metal·

Igualment, la companyia du a terme accions per fa-

rivada de l’aturada de l’activitat durant de la pan-

lúrgics. D’aquesta manera, podrà respondre a les

cilitar l’entrada de la dona al sector del metall, on

dèmia i de l’arrencada posterior, més que no pas

necessitats dels clients, en un context en el qual els

els equips de treball encara són predominantment

a l’increment de la demanda: «Hi havia bastants

preus i la disponibilitat són molt volàtils.

masculins. «La majoria de dones de Mafesa treballen a tots nivells en la part administrativa, des de

projectes començats que es van aturar i que s’havien de continuar», manifesta. Precisament, ha estat l’episodi de covid allò que ha obligat l’empresa

Inversió en maquinària i orientació a la
sostenibilitat

diferents departaments: compres, logística, àrea
comercial, vendes i gerència, però hi ha molt poca
representació en altres funcions i llocs de treball»,

a «gestionar el negoci en un context de molta in-

Arran de l’experiència de la pandèmia, Mafesa opta

certesa». «I ara que semblava que ens en sortíem,

per preparar-se per a contextos incerts, mitjançant

afirma Rossell. En aquest sentit, el responsable in-

entrem en una guerra que, malgrat la llunyania, és

la prudència i la reinversió en millores contínues per

sisteix en la necessitat de revertir aquest escenari i

com si fos al costat de casa, però avancem amb pas

a l’empresa. El full de ruta inclou, a més de les inver-

seguir potenciant el talent femení.•

ferm, perquè la pandèmia ens va impactar amb els

sions previstes, continuar avançant en l’eficiència

deures fets», afegeix. Per a Brunet, aquesta crisi ha

dels processos a dins de l’organització per traduir-la

desestabilitzat encara més el mercat d’alguns me-

en agilitat i facilitats per al client.

talls, com ara els acers, els acers inoxidables o els

La companyia continuarà desplegant el pla de com-

aluminis. Tampoc no passa per alt la pujada dels

pra i renovació de maquinària iniciat per potenciar

preus de l’energia i els combustibles, ni el fet que

els serveis de la companyia. Actualment, Mafesa ja

les siderúrgiques russes i ucraïneses hagin deixat

ofereix serveis de tall a mida de tots els perfils: a bi-

Per a més informació

mafesa.com

← Sumari
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—

EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER VIA
ÀREA DE MAQUINÀRIA I MANUFACTURES
DE METALL TAMBÉ VA EXPERIMENTAR UNA
TENDÈNCIA POSITIVA ENTRE EL GENER I
EL NOVEMBRE DEL 2021, AMB UN 8,7%
DE CREIXEMENT INTERANUAL

—
Increment de les exportacions en els darrers anys
Pel que fa a les exportacions metal·lúrgiques catalanes, aquestes represenTALLERS MECANITZATS LLAM

ten al voltant del 42% de les exportacions a tot l'Estat, segons dades de la Fe-

Peça fabricada per Tallers Mecanitzats LLam.

deració Empresarial del Metall (FEM). D’acord amb l’Idescat, les exportacions
catalanes d’alta tecnologia van continuar augmentat el 2021, fins a situar-se
en un creixement interanual del 8,3% i assolint la xifra rècord de 9.789,5 milions d’euros, equivalents al 32% de la xifra global a Espanya. Per àrea geogràfica, les vendes a la Unió Europea (UE) van augmentar un 5,9% i les destinades a fora de l’Europa dels Vint-i-set, un 10,7%. El transport de mercaderies
per via àrea de maquinària i manufactures de metall també va experimentar
una tendència positiva entre el gener i el novembre del 2021 (últim mes del

Hermosilla esmenta com a dificultats de la metal·lúrgia catalana l’encariment

qual es tenen dades), amb un 8,7% de creixement interanual i un 2,4% respec-

des de finals de 2020 de les matèries primeres —incloent-hi els metalls, com ara

te al 2019, segons l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

l’estany—, del carbó i, sobretot, del gas. Així mateix, recorda els contratemps
que han ocasionat les nombroses baixes laborals produïdes entre el desembre

Una de les companyies catalanes del sector que van aconseguir millorar les

de 2021 i gener d’enguany a causa de la sisena onada de covid, i que van supo-

seves exportacions tot i la Covid-19 és la barcelonina GPAINNOVA. «Vam tri-

sar un trasbals per a l’activitat del sector. El responsable assegura, però, que

plicar el nombre de màquines industrials venudes en comparació amb el 2020

aquests daltabaixos estan impactant en el sector de manera desigual: «A les em-

i vam introduir al mercat tres equipaments nous per al tractament de super-

preses de productes especials, en general, els està anant bé, tot i que subsectors

fícies metàl·liques», explica a aquesta revista el seu cofundador i CEO, Pau

com l’automoció o la foneria estan patint molt». Tot plegat estaria «estressant

Sarsanedas, qui el desembre del 2021 va ser un dels tres finalistes del Premi

el sector i la cadena de valor», per bé que Hermosilla considera que «ha millorat

Jove Empresari, organitzat per l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya

el proveïment».

(AIJEC). El grup tecnològic, que basa el 95% de les vendes en l’exportació, va

← Pàgina anterior
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Solucions per a la crisi logística
Un dels reptes que haurà d’entomar el metall català enguany té a veure amb
els problemes que afecten la logística internacional, i que ha ocasionat en els
darrers mesos importants alteracions en la distribució. En un esdeveniment
organitzat el febrer passat pel CEAM i la patronal Centre Metal·lúrgic, David
Viaño, cap de branca a Barcelona de l’empresa de logística Dachser, va apuntar a una «recuperació progressiva» dels fluxos de subministrament. En paraules de l’expert, aquest canvi de tendència es produirà a mesura que es redueixin les restriccions per la covid. També va explicar que la pujada de costos
logístics respecte a la situació precovid experimentaria una millora quan es
pogués restablir l’oferta, per bé que no s’espera que els preus tornin «als nivells
previs a la pandèmia, de moment, en el transport marítim».
En el cas de les empreses del metall, els problemes de subministrament han
afectat especialment algunes rutes, com les asiàtiques. En paraules de Viaño,
aquest escenari està estimulant l’obertura de rutes alternatives i pot influir, en
el futur, en les decisions de la localització de la producció per part empreses internacionalitzades. L’especialista va recomanar de cercar les solucions logístiques més adients i més eficients per a les seves mercaderies, en col·laboració
JORDI CABANAS

amb els proveïdors de serveis, i va suggerir el transport ferroviari com a alterna-

Peça metàl·lica treballada per l'empresa Soraforma.

tiva al marítim per a certes rutes. En el cas de GPANNINOVA, Sarsanedas admet
que el seu grup tecnològic va haver de recórrer per primera vegada al mercat
xinès per pal·liar la manca de components i no veure compromesa la producció
de maquinària industrial a la seva línia de maquinària d’electropoliment.
Lluís Martínez Turull, expert en logística i cap de distribució d’una empresa mul-

tancar el 2021 amb una facturació de 23,2 milions d’euros, un 47% més que

tinacional amb seu a Barcelona, explica a aquesta revista que la concentració de

l’any anterior. Així mateix, enguany ha tornat a aparèixer a la llista del Finan-

navilieres ha encarit el preu de la distribució de mercaderies, alhora que ha in-

cial Times de les empreses europees de més ràpid creixement per tercer any

crementat les necessitats de previsió, ja que obliga a reservar el servei amb més

consecutiu, i s'ha consolidat com la primera companyia de béns industrials a

antelació: «Aquestes aliances controlen tot el mercat i han anat apujant els preus

Espanya i la quarta d’Europa. A finals del març passat, a més, GPAINNOVA va

any rere any». «Tot i que moltes d’aquestes companyies marítimes tenien pèrdues

rebre el premi Innova, en el marc dels premis Empresa de l’Any que organit-

en el passat, aliar-se entre elles els ha fet obtenir beneficis», puntualitza, alhora

zen El Periódico i Banc Sabadell.

que apunta que hi ha «molta més demanda que no pas oferta». «Hi manquen vaixells i contenidors, i la freqüència de les rutes ja no és estable; en el futur, amb la

—
—

compra de nous vaixells i nous contenidors per part de les companyies marítimes,

LES EXPORTACIONS METAL·LÚRGIQUES
CATALANES REPRESENTEN AL VOLTANT
DEL 42% DE LES EXPORTACIONS A TOT
L'ESTAT

- ESTUFES, XEMENEIES I LLARS DE FOC
- DISTRIBUÏDOR OFICIAL
DE BARBACOES WEBER
- MOBLES DE JARDÍ

CONSTRUCCIONS
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 972 610 643 -  @brierabrinox- www.brierabrinox.com - info@brierabrinox.com
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edició encara continuava, compromet encara més el funcionament de la indústria i incrementa el risc de ruptura de l’estoc. De tota manera, aquesta problemàtica no es dona només a l’Estat. «En el transport terrestre europeu, hi manquen camions i, sobretot conductors: com que és un ofici mal pagat i sacrificat,
no hi ha un relleu generacional de pares a fills», diu Martínez, qui aclareix que
s’hi afegeixen «la crisi del petroli i dels preus de la benzina». «Ja ni els autònoms
poden suportar la situació, ja que, en el transport terrestre, el marge de benefici
està normalment entre l’1% i el 2%», conclou.

ASMITEC

—
Turbina retràctil Alizeo fabricat per Asmitec.

la situació hauria de millorar, però no es pot afirmar que això serà així». Quant al
tràfic aeri, Martínez assenyala la caiguda del turisme com a raó de l’encariment
dels preus d’aquest tipus de transport. «Aixecar un avió costa uns 500.000 euros,
i això només ho pot pagar el passatge; la mercaderia només n’és un complement,

EN EL CAS DE CATALUNYA, LA DEPENDÈNCIA
DEL GAS RUS NO ÉS RELLEVANT, PERÒ ELS
EFECTES DEL CONFLICTE ES REFLECTEIXEN
EN L’INCREMENT DE PREU DEL MERCAT
MAJORISTA DE LLUM

—
Els efectes de la inflació
L’altre gran desafiament que planteja el 2022 al sector metal·lúrgic a Ca-

i per això enviar mercaderies amb avió s’ha encarit molt».

talunya és l’increment del preu de l’energia i els carburants —agreujat per
Per la seva part, Hermosilla, de PIMEC, lamenta que el preu dels contenidors per

l’esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, iniciada el 24 de febrer passat—, i

al transport marítim de mercaderies s’ha multiplicat per deu en pocs mesos. La

que està encarint els costos productius. Aquesta escalada també té a veure

vaga de transportistes a l’Estat espanyol, que en el moment de tancar aquesta

amb les sancions que països i entitats supranacionals com els Estats Units,

!

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

Torn cnc Mori Seiki, model CL-200

Rectiﬁcadora s/centres ESTARTA

Cisalla hidràulica AJIAL 3000 x 10
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T +34 - 935 936 236
T +34 - 935 705 454
maquinariacosta@infonegocio.com

al seu servei

Rectiﬁcadora universal DANOBAT, RP-800
Fresadora de torreta
LAGUN, FTV-5

Serra cinta BEHRINGER,
HBP-260-A

Centre vertical OKUMA,
MF-46VA

Plegadora hidràulica
FINN-POWER, 3 x 120 Tn.

Electroerosió ONA,
IN-260-CNC

Soldadora premsa SERRA,
300 Kva.

Rectiﬁcadora tangencial CHURCHILL

Premses ràpides RASTER i ARISA
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el Regne Unit i la Unió Europea han imposat a Rússia, país que proveeix al
volant del 40% del gas que es consumeix a Europa. En el cas de Catalunya,
la dependència del gas rus no és rellevant, però els efectes del conflicte es
reflecteixen en l’increment de preu del mercat majorista de llum. Aquesta
situació ha fet que alguns empresaris del metall hagin instat el mercat elèctric a moure fitxa. Una de les mesures que haurien demanat és desacoblar
els combustibles fòssils de la fixació del preu energètic, per tal de mitigar
una problemàtica que està afectant greument sectors electrointensius,
com ara la metal·lúrgia no fèrrica o la siderúrgia. Hermosilla subratlla que

L’augment dels costos energètics s’ha traduït aquest mes de març en les
primeres aturades en l’activitat per part d’algunes empreses. A d’altres, la
producció continua, però s’han ajustat els horaris per tal d’evitar les hores
amb el preu del megawatt més alt, afectant especialment els àmbits on es
consumeix més energia, com ara la siderúrgia.

METÀL·LIQUES PUIG-REIG

les empreses han començat a revisar amb les companyies elèctriques els
preus energètics per a 2022.

Metàl·liques Puig-Reig, dissenyen i construeixen tot tipus d’escales tant interiors com exteriors.

—

Conveni i revisió salarial
La inflació també ha posat damunt la taula l’adaptació dels salaris al nou context. A l’Estat espanyol, el 15,8% dels convenis col·lectius tenen una clàusula de
revisió salarial per evitar que els sous perdin poder adquisitiu en cas d’una inflació no prevista. El problema actual és que la diferència entre allò que s’ha pactat
i l’IPC no és qüestió de dècimes, sinó de punts. El conveni del metall inclou una
de les clàusules esmentades —concretament a l'article 41— i, atès l'increment

LES EMPRESES HAN D’APUJAR
QUATRE PUNTS ELS SOUS PER
COMPLIR AMB EL CONVENI

—

Cinco Días. Per això, més que de xifres concretes, en aquestes primeres reunions

pactat per al 2021, del 2%, ara les empreses han d’apujar quatre punts els sous

es parlarà de mecanismes de cara a una revaloració per als anys vinents, segons

per complir amb el conveni. Això implica un desemborsament important per a

fonts de la negociació.

les companyies. Aquestes clàusules són escasses en els convenis i pràcticament
només ho recullen sectors on les centrals tenen força negociadora.

Unai Sordo, secretari general de CCOO, va advertir el març d’enguany que l’acord
salarial ha de permetre que, al final del període de vigència, les persones treba-

El punt de partida de la negociació dels agents socials en matèria salarial, però,

lladores no hagin perdut poder adquisitiu i, altrament, ha avisat que la negocia-

no fa entreveure que l’acord sigui un camí lliure d’entrebancs. Amb el panorama

ció anirà acompanyada de mobilitzacions. «En aquesta seqüència de tres anys,

actual, que sindicats i empresaris arribin a entendre’s en matèria d’alces salarials

crec que es poden prendre mesures per evitar les pèrdues de poder adquisitiu»,

serà complicat, com reconeixia recentment una de les parts al diari econòmic

va afirmar, tot i que va admetre que dur a la taula de negociació increments del

ESPECIALISTES EN
EL MÓN DE LA PREMSA
Gran Via Corts Catalanes, 1068.
08020 – BARCELONA.
Tel. 933 076 597
A/e comercial@carboneras.biz

www.carboneras.biz

• TOT TIPUS DE PREMSES.
• SISTEMES D’ALIMENTACIÓ.
• LUBRIFICACIÓ.

48 ANYS
AL SERVEI
DEL CLIENT!

• SERVEI TÈCNIC PROPI.

Tel. 93 447 58 28
e-mail info@mecanitzatstolmex.com
Web mecanitzatstolmex.com

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

120.000 EMPRESES CATALANES S’ACULL
ACTUALMENT ALS CRÈDITS ICO, DE LES
QUALS UN 40% ENCARA NO ESTÀ PREPARAT
PER TORNAR ELS DINERS PRESTATS,
D’ACORD AMB PIMEC

—
JORDI CABANAS

Mesures d’emergència

Operari treballant amb diferents materials de ferro. Mafesa.

En ser preguntat per la possible evolució dels fronts descrits, Hermosilla posa
l’accent en la dificultat de fer previsions a curt o mitjà termini. «Hi ha feina, però
el problema és poder dur a terme: els proveïdors no fan pressupostos i, si els fan,
només els mantenen durant unes hores, ja que la incertesa és enorme a causa
de la inflació», manifesta.

10% no era «realista». Sordo també va alertar que, sense acords salarials ni reso-

En el moment de tancar aquesta edició, el Govern espanyol tot just acabava

lució dels convenis col·lectius, l’escenari de conflictivitat laboral al mitjà i en el

d’anunciar un paquet de mesures que poden donar oxigen al sector del metall

llarg termini estava «gairebé garantit».

i a la resta del teixit econòmic. Entre les més importants, la bonificació de 20
cèntims per litre de benzina i l’ampliació a sis mesos de la data de venciment dels

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va assegurar recentment que si

crèdits ICO —fixada inicialment per abril i maig d’enguany— per compensar els

s’apugen els salaris en comparació amb l’evolució dels preus, la inflació esdevin-

efectes de la covid. Aquesta mesura, considerada per Hermosilla com a «posi-

drà estructural, amb el perill que això suposaria per al conjunt de l’economia. A

tiva», contribuirà a la viabilitat de 50.000 pimes catalanes que, segons PIMEC,

més, va recordar que les conseqüències inflacionistes derivades de la guerra a

estarien en perills per aquesta circumstància. En total, 120.000 empreses cata-

Ucraïna afectaven fonamentalment les empreses. Jaume Roura, president de

lanes s’acullen actualment a aquests ajuts, de les quals un 40% encara no està

la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), va manifestar a començaments d’aquest

preparat per tornar els diners prestats, d’acord amb la patronal.

any que les organitzacions no podien assumir la inflació al conveni, mentre que
Hermosilla, de PIMEC, afirma que això està creant «incertesa al sector» i que l’in-

D’altra banda, la Unió Europea acaba d’acceptar un tracte especial perquè Es-

crement salarial que preveu el conveni per aquest any preocupa les empreses

panya i Portugal puguin limitar els preus de l’energia, mentre que Hermosilla ha

afectades.

avançat a Eix Professional que la Comissió Europea «vol promoure altres mesures
de liquiditat». Aquestes i altres accions haurien de contribuir a millorar un pa-

Al seu torn, el metall de Barcelona ha amenaçat amb una primavera complicada

norama inquietant per al metall, sector que, tot i la demanda creixent, ha de

si la patronal no es compleix el conveni sectorial. Aquest acord col·lectiu, el més

sobreposar-se a un escenari a expenses dels efectes d’una pandèmia sense pre-

important de tot l’Estat —cobreix 200.000 professionals, més que cap altre con-

cedents recents i de la inestabilitat de la geopolítica internacional.•

veni—, serveix de referència en moltes negociacions i la renovació per als anys vinents d’aquest plec de condicions no comença amb bon peu. Els sindicats ja han

Bobinatge, reparació
i venda de motors,
reductors i bombes

convocat protestes i han presentat un conflicte col·lectiu a la patronal davant els
recels de pagar de manera immediata la clàusula de revisió salarial vigent i que
obliga les empreses a compensar la inflació.
A tot això cal afegir l’absència d'un Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·
lectiva (AENC), una mena de conveni de convenis en què les cúpules de CEOE,
CCOO i UGT pacten recomanacions sobre com han d'evolucionar els salaris.

937421337
bobinatgesosona@electric-grup.com
www.electric-grup.com

C. SOGORB 126
08560 MANLLEU
BARCELONA

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

A/e david@soraforma.com
Tel. 93 852 91 62 Fax 93 852 98 21
Mòbil 610 209 565
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Tel. 93 886 13 98
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www.inoxvic.com
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La reforma laboral i la gestió
del treball temporal
FINALMENT, EN UN MARC DE POLÈMICA, EL PASSAT MES DE GENER EL CONGRÉS VA APROVAR LA

S’ha de tenir en compte que la reforma rebaixa la
possibilitat d’encadenar contractes que passa de 24
mesos en un període de 30 a 18 mesos en un període
de 24. Això vol dir que un cop un treballador ha estat encadenant contractes temporals (sense tenir en
compte els interinatges) durant un any i mig, caldrà

NOVA LLEI 32/2021 SOBRE LA REFORMA LABORAL. EL NOU TEXT LEGAL NEIX AMB LA VOLUNTAT

un parèntesi de sis mesos per tornar-lo a contractar

DE DEROGAR LA REFORMA FETA PEL GOVERN DEL PP L’ANY 2012. LA NOVA NORMATIVA ES

si no volem que d’ofici aquell acord es converteixi en

DESENVOLUPA ENMIG DE LA CONTROVÈRSIA ENTRE ELS QUE PENSEN QUE LA LLEI ES QUEDA

indefinit. Com saben, els encadenaments inclouen

CURTA I AQUELLS QUE PENSEN QUE S’HA ARRIBAT MASSA LLUNY. LA REFORMA FOMENTA ELS

els contractes d’empresa i els de posada a disposició

CONTRACTES INDEFINITS, PERÒ AL MATEIX TEMPS ESTÀ GENERANT MOLTS DUBTES A L’HORA DE

a través d`empreses de treball temporal.

FER NOUS CONTRACTES TEMPORALS.

Les cotitzacions addicionals, que penalitzen els
contractes de curta durada, passen dels 5 dies ac-

REDACCIÓ

tuals a 30 dies, és a dir, un contracte inferior a un

Quines eines tenen les empreses
per gestionar la temporalitat?

tius. A la finalització es manté la indemnització actu-

mes de durada té una penalització fixa de 26,57 € per

al de 12 dies per any.

contracte. Aquest fet és allò que abans representa-

Fins ara era habitual a les empreses, en fer contrac-

Una altra opció és el contracte de substitució, nom

va un increment en la quota empresarial per contin-

tes temporals, recórrer majoritàriament al contracte

que actualment agafa l’antic contracte d’interini-

gències comunes del 40%. Així doncs, actualment

d’obra i servei. Amb la reforma, aquest tipus de con-

tat, el qual aporta algunes novetats que cal tenir

la finalització d’un contracte temporal d’un dia té el

tracte desapareix amb la pretensió que els contractes

en compte, com per exemple: la possibilitat que

mateix cost que la finalització d’un contracte de 25

indefinits siguin la norma i que només es faci servir la

la persona substituïda i el substitut puguin coin-

dies de durada. D’altra banda, cal tenir en compte

temporalitat en situacions molt concretes que caldrà

cidir un màxim de 15 dies abans de l’absència en

que la llei endureix de forma molt important les san-

justificar molt bé. És cert que actualment ens trobem

qüestió. També hi ha la possibilitat de completar

cions a les empreses que abusin de la temporalitat:

en un règim transitori: els contractes fets abans del 31

jornades reduïdes per a la cobertura d’un lloc de

si abans les sancions suposaven entre 750 i 7.500

de desembre es gestionaran amb l’antiga norma i els

treball fix mentre es completi el procés de selec-

€ per empresa, actualment poden anar de 1.000 a

contractes eventuals i per obra i servei formalitzats

ció. A la finalització d’aquests contractes, no hi ha

10.000 € per contracte.

entre el 31 de desembre i el 30 de març de 2022 podran

dret a indemnització. En aquest cas la llei no acaba

tenir una durada màxima de 6 mesos. Això vol dir que

de concretar del tot si les bonificacions del 100%

com a màxim un contracte d’obra i servei realitzat al

en les cotitzacions que tenien els antics contrac-

Les incògnites dels fixos
discontinus a les empreses

límit del 30 de març s’haurà de rescindir obligatòria-

tes d’interinatge es podran mantenir també en els

Amb caràcter general, la reforma laboral preveu que

nous contractes de substitució.

les empreses —que que abans feien servir contrac-

Un altre aspecte important de la reforma aprovada

tes d’obra i servei per cobrir necessitats puntuals

Quines opcions de contractació temporal
existeixen després de la reforma?

són els canvis en els contractes de formació per regu-

de mà d’obra— facin servir a partir del 30 de març el

lar millor la feina dels becaris, amb dues modalitats:

contracte fix discontinu en els casos de feines de na-

Una de les opcions és recórrer al contracte eventu-

formació en alternança i pràctiques professionals. El

turalesa estacional o activitats productives de tem-

al per circumstàncies de la producció, malgrat que

primer cas és per combinar feina i formació i es po-

porada; que la prestació de serveis no estacionals

aquest contracte també ha canviat. D'aquesta ma-

dran contractar persones de fins a 30 anys durant

però intermitents sigui de períodes determinats o

nera, cal considerar les dues situacions que caldrà

un màxim de 2 anys, amb el 60% del sou fixat al con-

indeterminats; i finalment per execució de contrac-

ment com a màxim el 30 de setembre.

justificar molt bé: ja sigui els increments ocasionals

veni el primer any i el 75% durant el segon, sempre

tes mercantils o administratius es pretén que formin

i imprevisibles, amb una durada màxima de 6 mesos

per sobre del salari mínim. Les pràctiques professi-

part de l’activitat ordinària de l’empresa. Queda pen-

i ampliables a 12 per Conveni Col·lectiu, o bé el que

onals serviran per contractar persones titulades els

dent però veure fins a quin punt aquesta fórmula pot

serveix per a situacions previsibles i de curta durada

últims 3 anys durant un període d'entre 6 mesos i 1

ser utilitzada per a les empreses que no tenen una es-

com campanyes de Nadal i rebaixes. En aquest darrer

any, amb la retribució que marqui el conveni per a la

tacionalitat ni una intermitència definida en els seus

cas la durada màxima poden ser 90 dies no consecu-

categoria laboral.

processos de producció.•

Logística i transport

Vic

Al seu servei DESDE 1993

TRANSPORT DE PAQUETERIA I
CÀRREGUES COMPLETES

Serveis de magatzem i logística.
Disposem de més de 4.000 m2 de magatzem

93 889 32 17

info@systemexpres.com
www.systemexpres.com
C. Sau 12 pol. Ind. Malloles. 08500 Vic
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Jordi Solé Tuyá,
DIRECTOR EXECUTIU DE KREEDIT

Jordi Solé, a les oficines de Kreedit a Barcelona.

TOT I LES EVIDÈNCIES QUE INDIQUEN QUE LA FI DE LA PANDÈMIA, ARA SÍ, PODRIA SER A PROP, L’ESCLAT DE LA GUERRA
ENTRE RÚSSIA I UCRAÏNA HA TORNAT A SEMBRAR D’INCERTESA EL CAMÍ CAP A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA. UN DELS
PRINCIPALS CONEIXEDORS DELS REPTES ALS QUALS HAURAN DE FER FRONT LES PIMES ELS MESOS VINENTS ÉS JORDI SOLÉ
TUYÁ (VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 1973). SOLÉ ÉS DIPLOMAT EN CIÈNCIES EMPRESARIALS I TITULAT EN DIVERSOS PROGRAMES
D’ALTA DIRECCIÓ PER ESADE, EADA, LA BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT–UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF) I LA
COLUMBIA UNIVERSITY DE NOVA YORK. TÉ MÉS DE VINT-I-CINC ANYS D'EXPERIÈNCIA GESTIONANT PROJECTES EMPRESARIALS,
ESPECIALMENT EN L’ÀMBIT INDUSTRIAL. EN L’ÚLTIMA DÈCADA, S’HA ESPECIALITZAT EN EL FINANÇAMENT MITJANÇANT DEUTE
DE PIMES AMB KREEDIT, UNA DE LES COMPANYIES DE FINANÇAMENT MÉS IMPORTANTS DE L’ESTAT. EN L’ÀMBIT ASSOCIATIU,
ÉS MEMBRE DEL CONSELL ASSESSOR DE L'ÀREA ACADÈMICA DE FINANCES I COMPTABILITAT DE LA BARCELONA SCHOOL OF
MANAGEMENT-UPF I DE LA COMISSIÓ DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA, PATRÓ
DE LA FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE —SUCCESSORA DE L’OBRA SOCIAL DE L’ANTIGA CAIXA PENEDÈS— I CONFERENCIANT
ESPECIALITZAT EN FINANÇAMENT D’EMPRESES MITJANÇANT DEUTE.

CÈLIA ROCA

La creació de Kreedit el 2010 va coincidir amb un

Des d’aleshores, ha assessorat i ajudat més de

El Govern català va lloar ara fa uns dies la ràpida

dels moments més crítics de l’última gran crisi

1.400 pimes amb dificultats per obtenir finança-

recuperació de l’economia catalana després de la

econòmica abans de la covid. Què el va empènyer

ment. Quin balanç en fa?

pandèmia. Comparteix aquest punt de vista?

a emprendre en un escenari tan complex?

En fem un balanç molt positiu, no només perquè

L’economia catalana no es troba encara en un con-

En aquells moments, assumia la direcció financera

hem demostrat la nostra capacitat d’aportar so-

text en què es pugui parlar de recuperació, ja que

d’un grup industrial del sector metal·lúrgic, en un con-

lucions reals als problemes de finançament de les

encara està sostinguda per determinades mesures

text generalitzat de restricció creditícia per part de la

empreses, sinó sobretot perquè hem vist que, en

governamentals. En tot cas, quan aquestes es retirin,

banca a les empreses. Tot i això, vam aconseguir gua-

alguns casos, la nostra intervenció ha estat de-

podrem apreciar fins a quin punt les empreses són

nyar-nos la confiança de nombroses entitats finance-

terminant per mantenir-ne la viabilitat. Tot i que

capaces de mantenir l’activitat. Em refereixo prin-

res, la qual cosa em va empènyer a oferir el meu ajut

no fem miracles, exercint aquesta activitat de

cipalment a la propera finalització dels períodes de

a totes les empreses que ho requerissin. Per això vaig

manera professional i honesta, es pot contribuir

carència dels préstecs ICO i de la fi de l’exempció de

crear Kreedit, empresa especialitzada a donar suport

enormement al desenvolupament de qualsevol

responsabilitat dels administradors que estiguin al

a les companyies per accedir al finançament.

companyia.

capdavant d’empreses amb problemes de solvència.

← Pàgina anterior

JORDI CABANAS

« Diversificar les fonts
de finançament és una
manera de millorar la
viabilitat de l’empresa
i reduir-ne els riscs»
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Un altre front obert seria la convulsa situació in-

«

ternacional, que ha agreujat les dificultats de les
pimes a l’hora de cercar finançament. Quin és el
perfil que ha de tenir l’empresa per rebre assessorament per accedir a un crèdit?
El més important és que l’empresari tingui clar si l’activitat de la seva empresa és viable o no a mitjà termini. Si no ho és, potser no ha d’allargar-ne l’agonia; cal-

«

dria cercar-hi una sortida. Ara bé, si considera que el
seu negoci és viable, llavors sí que es poden prendre
mesures orientades a mantenir, a tot preu, l’activitat
de l’empresa. La captura de liquiditat n’és una.
En aquest context, com pot ajudar Kreedit a aquelles empreses que no han pogut aconseguir finançament de les entitats bancàries?
Kreedit és una corredoria de crèdit que pot accedir a
més d’un centenar d’entitats proveïdores de finançament: més de quaranta entitats bancàries, més de
vint organismes públics i més de quaranta empreses
privades de finançament no bancari. Això permet
que els nostres clients puguin entrar en contacte
amb moltes entitats, més enllà de les de tipus bancari que tothom coneix.
A hores d’ara, quins són els sectors que més recorren a Kreedit?
L’industrial, ja que és un sector molt intensiu en l’ús
de capital, perquè habitualment ha de finançar la
compra de matèries primeres, el procés de producció, el parc de maquinària, els inventaris i les vendes.
En aquest perfil d’empreses és on Kreedit pot aportar
més solucions de finançament, dissenyar-hi productes a mida i ser més creatius.
I els sectors més amenaçats per la conjuntura actual?
Si mirem a curt termini, els més amenaçats són tots
els sectors que requereixen interacció humana, dificultada amb l’arribada del virus, com ara la restauració i l’hostaleria. No obstant això, a mitjà termini,
hi haurà sectors que es veuran afectats pels canvis d’hàbit que, de manera definitiva, ha provocat
la pandèmia. La proliferació de la compra en línia
farà desaparèixer molts comerços tradicionals, per
exemple.
Aturem-nos en algunes solucions possibles,
doncs. Les Societats de Garantia Recíproca (SGR)
són entitats financeres que faciliten l’accés al
crèdit de les pimes, ajudant-les a millorar les condicions de finançament. Quina relació tenen amb
Kreedit?
A Kreedit, les SGR formen part del nostre pool finançador, mitjançant el qual facilitem l’accés a finançament dels nostres clients. A Espanya, operen una
vintena d’SGR i, de vegades, ofereixen finançament a

«

LA PROLIFERACIÓ DE
LA COMPRA EN LÍNIA
FARÀ DESAPARÈIXER
MOLTS COMERÇOS
TRADICIONALS»

La majoria de les pimes que estiguin endeutades
patiran l’increment dels interessos. No obstant això,
l’elevada inflació que estem experimentant ja hauria d’haver provocat un increment molt notable dels
tipus d’interès. En qualsevol cas, les autoritats amb

LES PÈRDUES
PROVOCADES PER LA
COVID-19 HAN ESTAT TAN
ELEVADES QUE HI HAURÀ
EMPRESES QUE NO SERAN
CAPACES DE SUPERARLES NI COMPTANT AMB
AQUESTS PRÉSTECS»

competència per augmentar-los no ho estan fent al
ritme que dictaria el nivell d’inflació actual. Això em
fa pensar que no els acabaran apujant substancialment, atès que això provocaria altres problemes.
També es donen una sèrie de variables macroeconòmiques que són de molt difícil gestió.
La geopolítica tampoc no ajuda. Arran de la invasió de Rússia a Ucraïna, al bloc occidental s’han
començat a bloquejar alguns bancs russos, i els

PEL QUE FA AL BLOQUEIG
DELS BANCS RUSSOS
AMB LA SEVA EXCLUSIÓ
DEL SISTEMA SWIFT I
LES IMPORTACIONS I
EXPORTACIONS AMB
AQUEST PAÍS, NOMÉS ES
VEURAN PERJUDICADES
LES EMPRESES QUE
MANTENEN RELACIONS
COMERCIALS AMB RÚSSIA
I ELS SEUS PROVEÏDORS
MÉS DIRECTES»

empreses que no l’obtenen directament de la banca,
perquè atenen a criteris lleugerament diferents. Per
això, de vegades suposen una bona solució.
Una altra de les altres vies de finançament per a
les empreses petites i mitjanes i els autònoms
són els crèdits ICO, els quals ha esmentat abans.
Quins avantatges i inconvenients tenen?
A l’inici de la pandèmia, aquest va ser el principal instrument que el govern de l’Estat va endegar per donar
liquiditat a les empreses i els autònoms, per tal que
poguessin continuar amb la seva activitat. De tota
manera, no ha estat finançament a fons perdut, sinó
que s’ha de retornar en un termini determinat. Això,
per tant, no resol el problema, només permet fraccionar-lo en uns quants anys. Les pèrdues provocades per
la Covid-19 han estat tan elevades que hi haurà empreses que no seran capaces de superar-les ni comptant
amb aquests préstecs. En els mesos vinents, l’amortització d’aquests préstecs minvarà la poca liquiditat
que generin moltes empreses i autònoms.
Després d’uns anys en els quals el preu dels diners
s’ha situat en nivells molt baixos, les turbulències
internacionals i l’acusada pujada de l’IPC l’estan
incrementant considerablement. Com afectarà
les pimes i els consumidors?

Estats Units i el Regne Unit han assegurat que deixaran d’importar petroli rus. Quin impacte poden
tenir aquestes mesures en el terreny financer?
L’increment dels costos energètics ja està passant
factura a les empreses, sobretot a les industrials. Pel
que fa al bloqueig dels bancs russos amb la seva exclusió del sistema Swift i les importacions i exportacions amb aquest país, només es veuran perjudicades les empreses que mantenen relacions comercials
amb Rússia i els seus proveïdors més directes.
La Generalitat de Catalunya acaba d’anunciar el
primer paquet d’ajudes per a les empreses catalanes afectades per la guerra a Ucraïna. Com beneficiarà les pimes?
Es tracta d’un paquet econòmic de molt poca dotació pressupostària que pot ajudar unes poques empreses. No es tracta de cap mesura realment rellevant per al país.
Sembla que el conflicte bèl·lic no tindrà una sortida ràpida. Com veu el futur d’aquestes empreses
petites i mitjanes per accedir a un finançament
que en garanteixi la viabilitat?
Si el conflicte s’allarga, les empreses que mantenien
relacions comercials amb aquests països hauran de
cercar mercats alternatius, ja que difícilment una
empresa pot aguantar massa temps gràcies al crèdit
en lloc de fer-ho gràcies a les vendes, el marge i el benefici.
A tall de resum, quin consell donaria a les pimes
amb problemes de liquiditat en l’actualitat?
Les pimes han de prendre consciència que el mercat
del finançament està format per més d’un centenar
d’entitats de tota mena que les poden proveir de
solucions de finançament. S'han recolzat només en
la banca massa anys. S’ha d’anar a cercar el finançament allà on calgui, no només al costat de casa i al
proveïdor de sempre. Diversificar les fonts de finançament és una manera de millorar la viabilitat de
l’empresa i reduir-ne els riscs.•
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MERCAT DEL RAM 2022.

FIDELITAT A LA TRADICIÓ I
PROPOSTES INNOVADORES
DEL 8 AL 10 D'ABRIL A VIC ES TORNA A CELEBRAR EL TRADICIONAL MERCAT DEL RAM AMB UNA

Una bonica perspectiva des d’un
porxo de la plaça Major de Vic.

EXTENSA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER,
PERÒ TAMBÉ AMB MÚLTIPLES PROPOSTES LÚDIQUES, COMERCIALS I GASTRONÒMIQUES.

Torna a gaudir
de l’exterior amb

Carrer d'Olot, 2.
08500 Vic
676 926 045

93 850 80 35
mdefusta@mdefusta.com

XYLADECOR
OLI TECA
750ml

CLOROCAUCHO
BLAU
5Kg

www.mdefusta.com
PRATS DE LLUÇANÈS

CEDRIA
RENOVADOR
750ml

ADORES,
G
E
R
R
A
C
S
E
VIS
PAL
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IMPLEME

AGRÍCOLA • NETEJA VIAL • OBRA PÚBLICA • FORESTAL

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

Ctra. C-13, Km 16,2
25690 VILANOVA DE LA BARCA
LLEIDA
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Moltes de les activitats del Mercat estan dedicades per a tota la família.
REDACCIÓ

La ramaderia com a protagonista fidel a la tradició
Les activitats ramaderes són l’essència del Mercat del Ram. Enguany al Recinte Firal El Sucre es concentren les activitats tradicionals, els concursos ramaders i les exhibicions eqüestres. També s’habilitarà l’espai Llet és Territori, treballat conjuntament amb els Vaquers de la Plana de Vic, on es podran visualitzar

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

missatges ja publicats a través de l’Observatori de la Llet per conscienciar la
població del cost de produir els aliments i, alhora, posar en valor els productes
elaborats al territori.
Convé destacar que el Concurs de Canals Porcines —el qual premia la qualitat
de la carn i de la canal— arriba a la seva 38a edició. D’altra banda, el Club de
Gos d’Atura Català organitza un concurs morfològic, el dissabte 9 d’abril de
les 9h a les 13.30h, i una exhibició d’agility de les 16.30h a les 18h. El diumenge

Oferim la gestió integral de projectes
industrials: disseny de productes, disseny de
motlles, prototipatge, injecció de plàstics,
muntatge de components, assistència
tècnica, ajustatge i proves de motlles.

es faran dues demostracions de treball de les 11 h a les 12.30 h i de les 16.30
a les 18h. Totes aquestes activitats es duran a terme davant del pavelló del
Recinte Firal El Sucre.

Museu dela Colònia
Vidal de Puig-reig

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

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

Per més informació consulteu la nostra web:

castanyplastics.com
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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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Les parades són tot un reclam per al visitant.
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La ramaderia continua sent el punt d'interès del Mercat del Ram.

També tindrà lloc el 1r Concurs Morfològic Naci-

productes del Lluçanès, productes de Fet a Osona,

tren els aspectes més destacats de la vida al camp

onal d’Ovella Ovina Ripollesa adreçat als socis de

la presentació del llibre Cuina pràctica. 29 receptes per

a través d’activitats, tallers i exposicions dirigides

l’Associació Nacional de Criadors d’Ovella de Raça

sorprendre, de Manel Molera, i un tast d’Osona Terra

al públic familiar. La Casa de Pagès s’estructura en

Ripollesa (ANCRI), el qual comptarà amb la pre-

i Osona Cuina. El territori convidat d’aquest any és

diversos sectors formant un circuit itinerant expo-

sència d’una vintena de participants procedents

Pals, el qual oferirà la seva gastronomia a Osona a

sitiu, en què el públic veu els animals de granja i els

principalment de les comarques de Girona i Bar-

través d’un arròs típic de carn i peix. Vinculat amb

oficis relacionats amb la vida al camp i a la granja,

celona.

l’Espai Terra i Cuina s’organitza el Concurs del Plat

entre d’altres. El circuit fomenta el coneixement de

del Ram, una proposta coorganitzada amb Osona

tradicions agrícoles i ramaderes i valors com la pre-

L’Espai Terra i Cuina, el Mercat
més gastronòmic

Cuina, a través de la qual diferents restauradors de

servació del medi ambient, la resiliència, l’esperit de

la ciutat de Vic proposen un plat representatiu del

superació i la creativitat.

L’Espai Terra i Cuina canvia d’ubicació i es traslla-

Mercat del Ram.

darà del Passeig al Parc Jaume Balmes per presentar la proposta de turisme gastronòmic. En aquest

International Mercat del Ram
Balloon Trophy 2022

Ja és tradició veure volar els globus sobre la Plana

productes alimentaris i gaudir d’activitats i pro-

La Casa de Pagès: una experiència
didàctica per a tota la família

Els dies 8, 9 i 10 d’abril, el recinte Firal El Sucre

de Vic els dies de Mercat del Ram. Aquest esdeve-

postes gastronòmiques de proximitat: un tast de

acull La Casa de Pagès, un seguit d’espais que mos-

niment esportiu és el segon festival de globus més

espai, els visitants podran descobrir la mostra de

CLICK
&NET
SERVEI DE NETEJA

Particulars, oﬁcines, empreses...

EFICIÈNCIA,
FIABILITAT
i CONFIANÇA

TRUCA’NS

93 851 56 56 — 630 643 553
VINE A VEURE’NS

C. Sant Roc 69 (bxs) Torelló
ENVIA’NS UN MAIL

contact@clickinet.net
CONSULTA EL WEB

www.clickinet.net

POUS I PERFORACIONS
PROSPECCIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
FORATS DE PROVA
INVESTIGACIONS DE TERRENYS
PERFORACIONS PER GEOTÈRMIA
C. Països Catalans, 34 - 08506 Calldetenes - Barcelona
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A/e perfocasany@gmail.com
Tel./Fax 938 890 858 - Mòbil 608 995 963
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Imatge de les Adoberies amb la catedral al fons.

antic d’Europa. L’International Mercat del Ram Balloon Trophy 2022 dura uns quatre
dies i atreu multitud d’espectadors. Inclou una competició de globus aerostàtics, vols d’exhibició i un “Night Glow” durant el vespre del dissabte del Mercat
del Ram a la Plaça Major de Vic. Tal com fan constar els organitzadors, aquest
esdeveniment esportiu és un dels millors reclams publicitaris del Mercat del
Ram, de la ciutat de Vic i de la comarca d’Osona. La imatge dels globus volant
sobre la plaça de Mercadal s’ha fet coneguda internacionalment.
Des del cel o bé tocant de peus a terra, el Mercat del Ram ens torna a portar les
tradicions ramaderes de la comarca acompanyades de novetats lúdiques, gastronòmiques i esportives on tradició i innovació es donen la mà altra vegada per
oferir un espectacle únic que pot interessar a grans i petits.•

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

Tel. 93 850 43 24
comercial@ccmelectronic.com
www.ccmelectronic.com

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

Transports de bestiar ROMA, S.L.

CCM electrònic, s.l.

www.transportsdebestiar.com

MÀQUINES

EMMAGATZEMATGE

GRANJA DE PORCS ECOLÒGICA

RAMADERIA

FARRATGES

TOUTABRI és una
construcció metal·lotèxtil modular
i de muntatge ràpid.
Respon a les necessitats d’emmagatzematge i protecció dels professionals
de la indústria, la construcció, les
col·lectivitats i l’agricultura.
C/ Ponent, 1 - Avinyó
938 388 991 - info@coesbag.com
www.coesbag.com
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EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
EN LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS.
ESTALVI I DEFENSA DEL MEDI

TOTHOM ESTÀ D’ACORD QUE PER TAL DE LLUITAR CONTRA LA DEGRADACIÓ DEL PLANETA CALDRÀ FER CANVIS EN LA MANERA DE VIURE I TAMBÉ
EN LA MANERA EN QUÈ CONSTRUÏM ELS ESPAIS ON VIVIM. MÉS ENLLÀ D’UN TEMA PURAMENT D’ESTALVI ECONÒMIC, OPTIMITZAR L’ÚS DE
L’ENERGIA EN ELS EDIFICIS ÉS UN ELEMENT FONAMENTAL PER LLUITAR CONTRA LA CRISI CLIMÀTICA. ACTUALMENT EL 40% DE L’ENERGIA QUE ES
PRODUEIX A EUROPA LA CONSUMEIXEN ELS EDIFICIS, EL 60% DE LA QUAL ES FA SERVIR PER A LA CLIMATITZACIÓ DELS HABITATGES.

REDACCIÓ

Disseny dels habitatges i les naus
industrials. Optimitzant l’ús de l’energia.

matització més eficients i sostenibles. I és que les

substituir fins al 25% del ciment pòrtland.

empreses són conscients de l’impacte que els sistemes de consum d’energia tenen sobre el medi i,

Actualment s’està investigat en poder utilitzar

Optimitzar els dissenys vol dir adaptar l’espai per

a més, sobre la seva imatge com a corporació. Per

materials més sostenibles. La fusta pot ser una

tal de poder aprofitar al màxim la llum natural, amb

altra banda, una climatització adequada pot re-

bona alternativa en alguns tipus de construccions.

una ventilació adaptada al clima una estructura que

vertir favorablement en el benestar de la plantilla i

Convé tenir en compte que la fusta és un aïllant

faci d’aïllant per tal de mantenir una temperatura

de la seva productivitat.

tèrmic i acústic natural, redueix el temps d’obra i

interior òptima. L’arquitectura bioclimàtica és nou
concepte que es basa en tenir en compte el medi
ambient a l’hora de fer el disseny dels edificis per
tal d’optimitzar els recursos naturals, amb la fina-

el consum d’energia tant dels materials emprats

Incorporar materials de baixa
energia en la construcció

com en el procés de construcció.

Utilitzar electrodomèstics i maquinària
d’alta eficiència energètica

litat no només d’estalviar energia sinó fins i tot per

L’ús de materials sostenibles en la construcció, mi-

aconseguir edificis més saludables. Tot i que aquest

nimitza l’impacte sobre l'entorn i la factura que

aspecte sembla nou, al final es tracta de considerar

hauran de pagar les generacions futures. La indús-

Els electrodomèstics són un element fonamental,

aspectes tradicionals com l’orientació dels edificis,

tria del ciment que encara es fa servir actualment

tant per al nostre benestar, com per a la nostra

la utilització de materials aïllants tèrmics o fins i tot

té un gran impacte negatiu en el medi durant el

economia i també per a la sostenibilitat dels ha-

el fet d'aprofitar la vegetació pot ser una alternativa

procés de fabricació. Convé tenir en compte que

bitatges. Segons dades de la companyia Red Eléc-

enfront a sistemes potents d’aire condicionat o ca-

per fer ciment es necessita una gran quantitat

trica de España el consum dels electrodomèstics

lefacció per aconseguir una temperatura de confort

d’energia i s’emeten molts gasos d’efecte hiver-

representa el 60% de la despesa anual d’electrici-

a les estances de l’edifici.

nacle, es contamina aigua i s'expulsen partícules

tat a les llars, per tant, la tria que fem d’aquests

a l’atmosfera. Recentment s’han fet estudis que

aparells és un element molt important. Així doncs,

Pel que fa a les naus industrials, les empreses cada

demostren que materials reciclats d’origen cerà-

l’ús d’electrodomèstics amb etiquetes A+++ impli-

vegada mostren més interès per sistemes de cli-

mic fruit de deixalles d’altres construccions podria

ca un menor impacte ambiental en tots els sentits,

← Pàgina anterior
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Imatges de diferents estands de la Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible, celebrada a Vic.

tant pel que fa al consum de recursos com en la

text actual, és la possibilitat de tenir un estalvi

materials per poder funcionar. Aquestes instal·

seva emissió de substàncies contaminats que sol

econòmic en la factura energètica. Cal tenir en

lacions redueixen la necessitat de combustibles

ser nul·la o molt baixa. A les empreses, seleccio-

compte que la rendibilitat de qualsevol sistema

fòssils, i es converteixen en una font d’energia

nar motors d’alta eficiència energètica no només

d’autoconsum depèn de diferents factors direc-

sostenible i renovable que pot ajudar a disminuir

contribueix a minimitzar l’impacte ambiental sinó

tament relacionats: la quantitat d’energia gene-

el cost de l’energia tant als domicilis particulars

que pot produir retorns econòmics importants.

rada, el tipus de consum i la possibilitat d’aconse-

com a les empreses.

Val la pena tenir en compte tot el cicle de vida de la

guir subvencions per a la instal·lació. Cal valorar

màquina a l’hora de prendre decisions de compra.

positivament que a casa nostra gaudim d’una

Evolucionar cap a construccions més eficients des

mitjana de 1.300 hores de sol a l’any i per tant

del punt de vista energètic constitueix, no només

Sistemes d’autoconsum de l’energia.
La instal·lació de plaques solars.

amb una capacitat de producció d’energia fo-

un tema d’estalvi econòmic, sinó també la única

tovoltaica molt elevada, conseqüentment amb

manera de mantenir les comoditats actuals dels

Una de les motivacions principals per passar a

possibilitats d'obtenir rendibilitats també eleva-

nostres habitatges i llocs de treball sense hipote-

l’energia fotovoltaica, més que mai dins del con-

des. L’energia solar no requereix cap extracció de

car les generacions futures.•

T +34 93 743 00 11
elssots@elssots.cat
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

eixprofessional.com

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

compostatge
microbiològicament actiu,
excel·lents resultats agrícoles
i grans beneficis
pel medi ambient.

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

Gestor autoritzat núm. E544.98. Transport autoritzat núm. T-3074
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Bon
Mercat
del Ram!

