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Turisme sostenible, l’equilibri entre visitant i entorn
Estem a les portes de l’estiu i degut a la calor intensa que estem patint de des fa un temps,
ja ens sembla que estiguem a ple mes de juliol, o sigui en el pic de l’estiu. Aquest ambient de
bon temps ens anima a pensar en planificar les nostres vacances, no sigui cas que no trobem lloc al destí desitjat... Després de dos anys de restriccions de mobilitat per la pandèmia,
la majoria ja pensa en fer les maletes per anar a fer els viatges que no van poder fer a causa
de les cancel·lacions massives que hi va haver.
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La gran renúncia o el gran repte per
mantenir el talent a les empreses

Recordo que durant el tancament forçós vam tenir molt temps per reflexionar sobre alguns

7

cura del nostre entorn i ser capaços de buscar altres alternatives per gaudir igualment o

aspectes que havíem de modificar de les nostres vides. Un d’aquests canvis era tenir més

Graficser reforça la seva capacitat
de producció amb una nova
impressora d’alta gamma

més de les nostres merescudes vacances. Era com un compromís cap a la sostenibilitat. No
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ports de diferents destinacions, tant d’arribada com d’anada. Segons les expectatives, tot

Ramaderies Miqueló impulsa un
projecte pioner en l’àmbit del
porcí ecològic

9

obstant això, crec que d’aquests bons pensaments només en queda el record i que en molts
casos no s’ha traduït en fets. Només cal veure l’afluència de gent que transita pels aerofa pensar que aquest estiu es viurà una situació similar o millor que la de l’any 2019. Si és així,
portarà el sector turístic a veure un estiu amb certa esperança i optimisme de cara a la seva
recuperació, però ara seria l’ocasió per fer un replantejament i consolidar l’activitat turística sobre els principis més bàsics de la sostenibilitat: apostar per un model més equilibrat i

Els reptes de la FCAC. Liderant el
cooperativisme agrari del segle XXI

més respectuós amb el medi ambient, i aconseguir que en l’aspecte econòmic generi més
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sostenibles. Malgrat això, viatjar a països llunyans és i seguirà sent una bona opció. Els tu-

29è congrés de fires de Catalunya.
La fira com a motor de canvi i agent
transformador cap a la sostenibilitat
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Pau Sarsanedas

beneficis a les empreses locals que són reconegudes internacionalment com a destinacions
ristes que venen de fora seran benvinguts, sempre que no interfereixin en el benestar de la
població local i el seu entorn. Precisament a favor de d’aquest equilibri, hem de considerar
també l’oferta turística de casa nostra com una alternativa per a les nostres vacances.
Un dels avantatges de fer turisme sostenible és que no ens fa falta viatjar gaire lluny, perquè
a casa nostra tenim una gran varietat d’espais naturals de total interès amb una àmplia
oferta i propostes atractives tant paisatgístiques com activitats pensades per a totes les
edats, no només a l’estiu sinó durant tots els dies de l’any. Aquest model de turisme afavo-

cofundador i CEO de GPAINNOVA

riria una activitat de proximitat i aconseguiria fer més assequible un desenvolupament més
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local, per poder conservar i mantenir el seu patrimoni natural i cultural.•
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responsable, al mateix temps que ajudaria a millorar les condicions de vida de la població
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L’automatització dels controls de producció
requereix canvis organitzatius
LA CAPACITAT ACTUAL DELS SISTEMES INFORMÀTICS I EL DARRER DESENVOLUPAMENT DELS

què el software s’està menjant el món, escrit per

SENSORS I LA GESTIÓ DEL BIG DATA PERMETEN MOLTA POTÈNCIA D’ANÀLISI PER SABER QUÈ

Marc Andreessen (cofundador de Netscape

PASSA A LA PLANTA PRODUCTIVA. ELS ROBOTS AVIAT DOMINARAN UNA PART DE L’ACTIVITAT

Communications) ja vaticinava que el mercat

DE L’EMPRESA, PERÒ L’APARICIÓ D’UN SOFTWARE POTENT HA DE PORTAR A NOUS SISTEMES

estaria dominat per les empreses de tecnolo-

D’ORGANITZACIÓ QUE PARADOXALMENT S’HAN DE CENTRAR MÉS QUE MAI EN LES PERSONES.

gia i innovació. La predicció sembla encertada
ja que actualment moltes de les multinacionals
més importants del món com Facebook, Apple
o Amazon estan dins el sector tecnològic.
De tota manera Steve Denning, en l’article Per
què Agile s’està menjant el món, publicat a la revista Forbes l’any 2018, afirmava que no és només
el software el que està dominant el món, sinó
que les empreses actualment estan aprenent
que l’aparició de softwares més potents demana formes diferents de dirigir les organitzacions per tal de tenir èxit. Les empreses han de
ser àgils, adaptables i capaces de corregir sobre la marxa per tal de satisfer els capricis i els
canvis sobtats d’un mercat impulsat pel client.
Així doncs, la metodologia Agile sorgeix com a
resposta a mètodes anteriors més tradicionals i
estàtics, i busca una major integració dels indi-

SIMON KADULA

vidus en els processos, així com també una major col·laboració amb el client.
Ser àgil implica adaptar-se als canvis i poder
ajustar sobre la marxa. Per tal de veure l’evolució hem de retrocedir fins als anys noranta. En

Robots treballant en una planta productiva.

aquell moment les empreses que manufactu-

REDACCIÓ

raven software es varen trobar que els models

La revolució informàtica en la
gestió de l’empresa industrial

A

mesura subjectiva.

tradicionals de gestió no complien amb les se-

L’empresa Sintax preveu que en un futur proper tots

ves expectatives, ja que la manera tradicional

aquest sistemes de control MES (Manufacturing Exe·

de treballar endarreria molt els projectes. Amb

sors a les màquines permeten, dins l’era de

cution System) puguin migrar al núvol. De fet, un en-

aquesta voluntat l’any 2021 es va publicar el Ma·

la indústria 4.0, capturar la informació de la

foc digital de la indústria manufacturera es basa en

nifest Agile, un document que recollia els prin-

ctualment el desenvolupament dels sen-

producció directament del centre productiu i acon-

la capacitat de recopilar informació per analitzar i

cipis i les bones pràctiques que havien funcio-

seguir una millora molt important de la fiabilitat.

extreure coneixement. En aquests moments la tec-

nat en les empreses de software del moment,

La transmissió, gestió i explotació de gran quan-

nologia permet anar una mica més enllà i intentar

i havien millorat la gestió dels seus projectes.

titat de dades (Big Data i Cloud Computing) per-

extreure de les dades certa capacitat predictiva.

Precisament aquest èxit va propiciar que

meten processar i consumir la informació a temps

Per arribar aquí però caldrà més inversió en intel·

aquests principis es poguessin implementar

real. En aquests moments tenim informació fiable,

ligència artificial.

en altres àrees. Poc després els mateixos imamericana d’Snowbird i van decidir agrupar el

per millorar: la captura objectiva de la informació.

El software i la digitalització no
ho són tot. Organització Agile

I és que actualment encara és el propi operari que

Les metodologies de treball Agile troben també

seves empreses amb el nom d’Agile, nom que

fitxa en una ordre concreta de producció en la qual ha

el seu lloc a la indústria manufacturera. L’any

remet als objectius que es pretenien obtenir, és

estat treballant, de manera que és encara una

2011 un article a Wall Street Journal titulat Per

a dir, agilitat i màxim rendiment.

objectiva, obtinguda a l’instant i connectada amb
la resta de l’organització, només queda un aspecte

pulsors del manifest es varen reunir a la ciutat
conjunt de noves eines que havien emprat a les

serveis intersectorials
www.muntatgesindustrials.com
← Sumari
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La indústria manufacturera.

Creixement i canvi de model productiu.
EN ELS DARRERS ANYS, LES DIFICULTATS DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA HAN PROVOCAT UNA ACCELERACIÓ DE TENDÈNCIES QUE JA ES VEIEN A
L’HORITZÓ. LA TECNOLOGIA HA FET CANVIAR EL PANORAMA INDUSTRIAL I PER TANT LES EMPRESES DE FABRICACIÓ HAURAN DE PUJAR A AQUEST TREN
PER TAL DE MANTENIR LA SEVA COMPETITIVITAT.
REDACCIÓ

Situació de la indústria
manufacturera
a Catalunya

nufacturera catalana pugui tenir un

més difícil per créixer davant d’aquelles

També s’ha pràcticament doblat el

pes més important en el PIB el sector

empreses situades en països amb uns

preu dels contenidors marítims que

ha d’assolir un augment de la compe-

salaris molt baixos. El pes a Catalunya

marquen els costos de les exportaci-

El valor afegit brut és un indicador ma-

titivitat i la internacionalització, però

d’aquells sectors empresarials que te-

ons i les importacions. Aquest feno-

croeconòmic que mesura els béns i els

també aplicar la digitalització, millorar

nen uns equipaments tecnològics con-

men podria alentir el volum de pro-

serveis que produeix un sector eco-

la formació del capital humà i aconse-

siderables com poden ser els productes

ducció mundial fins i tot més enllà del

nòmic al llarg d’un any, descomptant

guir fer inversions en investigació i en

informàtics, electrònics o maquinària i

2022. La interrupció de les cadenes de

impostos directes i el valor de tots

tecnologia. En aquest sentit, una mida

equips, representen no gaire més del

subministrament pot ser un proble-

aquells béns i serveis que s’incorpo-

superior de les empreses les pot portar

30% de tot el teixit productiu.

ma important a curt i a mig termini,

ren al procés productiu i que són ne-

a ser més competitives, de manera que

cessaris per a l’obtenció del producte.

per la indústria manufacturera créixer

La pandèmia i els problemes que va

de creixement pel sector manufactu-

Si analitzem les dades que ens dona

sembla que pot ser un factor d’èxit.

ocasionar han portat a les empreses

rer davant la necessitat de reprendre

l’Institut d’Estadística de Catalunya

però al mateix temps una oportunitat

de fabricació a accelerar canvis que ja

la fabricació d’alguns components

estaven a les portes. La manca d’in-

més a prop de casa.

vint anys i el seu pes relatiu en el va-

Factors que condicionen
el creixement de
les empreses

tecnologies obsoletes a les empreses

En aquests moments la majoria de

lor afegit total de l’economia, podem

El model econòmic pot condicionar

de producció s’ha manifestat com una

sectors que conformen la indústria

(IDESCAT) sobre el valor afegit brut
creat per la indústria en els darrers

novació tecnològica i la utilització de

veure que mentre el VAB de la indús-

l’existència d’estructures i de capital

de les seves debilitats més importants

manufacturera es troben en una situ-

tria manufacturera en valor absolut

humà per al desenvolupament de la

per poder competir en els mercats in-

ació de recuperació de les comandes

tendeix a augmentar en el període

manufactura. Fer créixer una empresa

ternacionals.

però dins un mar d’incertesa, inflació
que definiran el terreny de joc, com a

que va de 2000 a 2020, el seu pes rela-

requereix una mentalitat ambiciosa

tiu en el conjunt de la indústria catala-

i una clara vocació en un entorn d’es-

Actualment el creixement d’algunes

na disminueix. És a dir a Catalunya hi

cassa consideració social i un entramat

empreses relacionades amb la tecno-

mínim fins acabar aquest any 2022 i se-

ha altres activitats econòmiques que

legislatiu moltes vegades complex,

logia ve frenat per l’escassetat i l’enca-

gurament fins que la situació política

creixen amb més força que la indús-

burocratitzat i poc favorable a l’em-

riment de xips i de matèries primeres.

mundial arribi a una major estabilitat.

tria manufacturera.

i pujada de tipus d’interès que sembla

prenedor. Darrerament la inseguretat dels mercats de components i les

Si parlem d’Indústria
la mida és important

oscil·lacions del preu de l’energia i de

En el cas del sector manufacturer po-

calgui pensar-s’ho dues vegades abans

la matèria primera en general fa que

dem dir que la mida sí que importa.

d’invertir diners en un projecte empre-

Efectivament si analitzem el sector a

sarial manufacturer. A Catalunya hi ha

casa nostra, ens trobem que el 94% de

sectors punters que són tractors de

les empreses manufactureres catala-

les altres empreses, per exemple l’au-

nes tenen menys de 50 treballadors, i

tomoció. Darrerament el tancament

el 80% menys de nou. Això vol dir que

d’algunes empreses no ha ajudat a

en aquest cas la mida de l’empresa es

consolidar projectes. Cal posar sobre la

pot traduir en una menor capacitat

taula inversions de grans empreses en

inversora i en dificultats per abordar

sectors emergents dins de l’automoció

amb solvència projectes d’I+D, per

com bateries i vehicles elèctrics que po-

tant, amb problemes per poder entrar

den actuar de vertader motor de la res-

en la quarta revolució industrial. Efec-

ta de sectors. Finalment cal dir que els

tivament per tal que la indústria ma-

sectors amb baixa tecnologia ho tenen

SERRALLERIA

ALUMINI, PVC i FUSTA

• INOX. • FERRO • ALUMINI • PORTES AUTOMÀTIQUES

938 290 156

www.metallpuig-reig.com
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VICREU

L’empresa de jardineria Vicreu
renova les seves instal·lacions a Vic

VICREU, EMPRESA ESPECIALITZADA EN PRODUCTES I SERVEIS DE JARDINERIA, ACABA DE
RENOVAR LES SEVES INSTAL·LACIONS A VIC. EN PARAULES DE MIREIA SERRA VILÀ, DIRECTORA
DE MÀRQUETING DE LA COMPANYIA, AQUEST CANVI RESPON AL DESIG D’AJUSTAR-SE ENCARA
MÉS A LES DEMANDES DEL CLIENT I D’IMPULSAR LA SEVA MARCA. «DESPRÉS DE MÉS DE VINT-IESPAI EXPERIENCIAL PER ALS NOSTRES CLIENTS, TOT I QUE L’OBJECTIU PRINCIPAL HA ESTAT EL DE
POTENCIAR LA NOSTRA MARCA, VICREU, PER SOBRE D’AQUELLES QUE DISTRIBUÏM», AFIRMA.
ENTRE ELLES, HI DESTAQUEN HONDA, HUSQVARNA, STIHL I TORO.
REDACCIÓ

Apostar per una jardineria
intel·ligent

VICREU / PAU FRANCH

DOS ANYS EN AQUEST LOCAL, TENÍEM LA NECESSITAT D’ACTUALITZAR-LO PER PODER OFERIR UN

veteranes de la comarca. Nascuda el 1951, el seu fun-

Taller de reparació i manetniment.

dador, Joan Santacreu, va ser l’introductor de les primeres motoserres a Catalunya. «Aquí va començar

la mateixa direcció: amb sentit d’equip, de respon-

Aquesta renovació gira al voltant d’un concepte clau

un camí, que a base de molt d’esforç i dedicació, ens

sabilitat, de coherència i de respecte». També posa

per a la companyia vigatana: el de jardineria intel·

ha portat a ser un dels referents d’aquest país en la

l’accent «en l’aprenentatge continu i en la gestió de

ligent. «Jardineria intel·ligent és la nostra manera de

venda, lloguer i reparació de maquinària forestal i de

la innovació constant i de les ganes, així com en una

fer i de ser: anar sempre un pas endavant, oferint als

jardineria», assegura Serra.

actitud de millora diària».

nostres clients les millors solucions per tenir cura
El 1999, Vicreu va fer al salt al món de les noves tecno-

guir-ho, Vicreu centra els seus esforços en la venda

logies aplicades al jardí, tot instal·lant el primer robot

de maquinària de bateria i robots tallagespa, entre

tallagespa solar. L’any següent, l’empresa es va traslla-

altres tecnologies eficients per a la jardineria.

dar al seu emplaçament actual: el Parc d’Activitats Eco-

El propòsit és facilitar al client un estalvi de recursos,

nòmiques (PAE) d’Osona, a un local de 1.500 m2 ubicat

temps i aigua, sense renunciar a uns resultats de la

al carrer del Mas de la Mora, 12F. El 2005, s’hi van incor-

més alta qualitat per a les seves terrasses i els seus

porar 1.000 m2, dedicats exclusivament a la reparació i

jardins. «Jardineria intel·ligent és gaudir del teu espai

al manteniment de maquinària, als que cal afegir 1.500

verd i, per tant, l’experiència de venir a comprar a Vi-

m2 a botiga i exposició. L’ampliació va ajudar l’empresa

creu també ha de ser un plaer, ha de proporcionar la

a consolidar-se com un referent dintre del sector. Actu-

comoditat i la tranquil·litat de saber que tothom hi

alment, és la botiga especialitzada més gran en aquest

trobarà sempre la solució més adient per a les seves

àmbit, tant a Osona com a Catalunya.

VICREU / CARLES PALACIO

dels seus espais verds», explica Serra. Per aconse-

Per a més informació

necessitats», diu Serra.
En aquesta nova etapa, la tercera generació de la

Més de setanta anys d’experiència

família Vicreu es prepara per afrontar nous reptes i

Vicreu és una de les companyies de jardineria més

metes. Segons Serra, Vicreu continuarà «remant en

vicreu.net

← Sumari
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La gran renúncia o el gran repte
per mantenir el talent a
les empreses

nals d’acord amb valors posats al dia, i no a partir de
prejudicis entre treball manual i treball intel·lectual
per exemple, una frontera cada vegada més difusa
dins el món de la robòtica i de les noves tecnologies.
Per altra banda, trobem aquelles persones amb
perfils molt qualificats que tenien feines molt estressants, que treballaven 12 hores diàries i passaven dues hores més a la carretera cada dia. El temps

LA “GRAN RENÚNCIA” ÉS UN CONCEPTE QUE GENERALMENT S’ATRIBUEIX A ANTHONY KLOTZ, UN

de reflexió de la pandèmia, el fet de treballar des de

PROFESSOR DE GESTIÓ DE LA MAYS BUSINESS SCHOOL DE LA TEXAS A&M UNIVERSITY, EL QUAL VA

casa i en alguns casos en contacte amb casos greus

PREDIR UN ÈXODE VOLUNTARI MASSIU DE TREBALLADORS SOBRETOT DESPRÉS DE L’EXPERIÈNCIA

de covid els ha pogut portar a reflexionar sobre la

DE LA COVID. AQUEST FENOMEN AFECTA SOBRETOT ELS ESTATS UNITS, PERÒ JA SABEM QUE

manera com estaven malgastant part del temps de

AQUEST PAÍS ENCARA MARCA TENDÈNCIA I POT PRONOSTICAR QUÈ PASSARÀ A EUROPA EN ELS

la seva vida. Les recompenses de la feina i el prestigi

PROPERS ANYS.

social que comporta, en alguns casos, pot no com-

REDACCIÓ

Al mateix temps, les noves generacions segura-

pensar aquesta dedicació absoluta.

S

egons el propi Departament de Treball dels

el món. Les empreses en la seva voluntat d’atraure

ment ja no estan disposades a fer aquests sacrificis

EUA, durant el segon trimestre de l’any 2021

i mantenir el talent han de tenir present què volen

per la feina i la Covid-19 ha accelerat una tendència

més d’onze milions de treballadors van renunci-

actualment les persones que entren al lloc de tre-

que ja venia de lluny. ERNI Consulting –empresa de-

ar als seus llocs de treball. La paradoxa és que aquest

ball. La realitat és que hi ha sectors que durant la

dicada al desenvolupament de Software– a través

fet contradiu la tendència general: normalment les

pandèmia han estat molt necessaris o bé que han

del seu director general Gerard Esparducer, aposta

renúncies augmenten en moments de prosperitat

patit molt, com pot ser personal de neteja, cam-

pel talent digital com a eix de transformació de la

econòmica, quan hi ha més oportunitats. En aquest

brers o dependents de botigues. Aquests llocs de

societat i vol solucionar aquesta dificultat de cap-

cas les renúncies van augmentar en un moment en

treball estan coberts per persones que no han

tació de talent posant les persones al centre de les

què les dades de l’atur encara eren altes. És a dir, es

pogut teletreballar i que han hagut de patir llargs

seves decisions. La seva aposta és la de crear un

prefereix abandonar encara que sigui acceptant els

períodes d’atur o bé han hagut de treballar moltes

entorn laboral sostenible i ètic, en base a projectes

riscos propis de moments d’incertesa.

hores en condicions de risc. En els dos casos es pot

internacionals guiats per una cultura de treball àgil,

En un recent estudi Microsoft vaticinava que el 41%

haver produït una desvinculació de les seves em-

basada en objectius i no tant en temps de treball,

dels treballadors està pensant en abandonar el lloc

preses, és a dir, han obert els ulls i han vist que els

i per tant posant mecanismes de seguretat que

de treball. Gallup, una consultora independent, en

baixos salaris combinats amb les condicions de

permetin la conciliació. Al mateix temps s’aposta

els seus estudis de mercat apuntava també que el

treball no els compensaven ni l’esforç ni el risc que

també per desenvolupar entre els empleats habili-

48% dels treballadors americans estan buscant no-

han hagut de córrer. Darrere d’aquest fet hi podria

tats de lideratge i gestió d’equips, tot això combinat

ves oportunitats de treball més favorables. Es trac-

haver la causa de les queixes per falta de personal a

amb un paquet retributiu atractiu.

ta de treballadors desmotivats? Es tracta d’un pro-

l’hostaleria i a la sanitat? Aquests casos ens porten

Hi ha moltes persones que afirmen que no hem

blema de salaris o bé simplement de buscar noves

a pensar que potser cal replantejar com es valoren

après res d’aquests anys de pandèmia, de tota ma-

condicions de treball que permetin més llibertat o

els llocs de treball. No és molt lògic que les perso-

nera el fenomen de la Gran Renúncia ens hauria de

més oportunitats de conciliació?

nes que atenen les persones grans que necessi-

portar cap a llocs de treball més ètics, sostenibles i

ten suport, o aquells professionals que tenen cura

flexibles, sense menystenir l’exigència creixent que

La dificultat d’atraure treballadors
i retenir el talent. Canvi de valors

de malalts estiguin tan poc valorats. Sembla que

té lloc a totes les empreses degut a l’augment de la

aquest fenomen de la Gran Renúncia sigui un toc

competitivitat. Trobar aquest equilibri entre flexibi-

Segons les dades de les consultores, la Gran Re-

d’atenció i ens porti a repensar la piràmide laboral,

litat i exigència pot ser la clau del futur. De tota ma-

núncia encara no ha arribat a casa nostra, de tota

i la manera en què valorem i paguem les diferents

nera és clar que si les persones no estan motivades

manera ja fa temps que els valors i la cultura em-

tasques i funcions; per tal de compensar correcta-

i no treballen a gust, la feina no por arribar a assolir

presarial s’han d’adaptar a noves maneres de veure

ment la dedicació i els esforços de tots els professio-

l’excel·lència que es demana.

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
← Pàgina anterior
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Graficser
reforça la seva capacitat de producció
amb una nova impressora d’alta gamma
Graficser és un referent en tècniques d’impressió

L’EMPRESA GRAFICSER, UBICADA A VIC I ESPECIALITZADA EN COMUNICACIÓ GRÀFICA GLOBAL, HA

com la serigrafia, la tampografia, la impressió tèx-

INCREMENTAT LA SEVA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ AMB LA INSTAL·LACIÓ DE NOVA MAQUINÀRIA.

til, la retolació i la impressió digital.

L’EQUIPAMENT ADQUIRIT, EN FUNCIONAMENT DES DE FA UNES SETMANES, ÉS LA UNITAT
D’IMPRESSIÓ ORYX 4 DE SWISSQPRINT, IMPRESSORA D’ALTA GAMMA PER A DIVERSES APLICACIONS

Fa quatre anys, Graficser va ampliar la seva vessant

EN TAULA PLANA AMB UNES MESURES DE 2,50 X 4 M I DE ROLL-TO-ROLL PER A BOBINES DE 2,50 M.

més industrial amb l'empresa Grafikidi Serveis Grà-

REDACCIÓ

fics, situada a Les Preses (Girona). Aquesta empre-

Comandes a temps i un servei
proper i personalitzat

publicitat o un particular: sempre ens esforcem per

sa es dedica exclusivament a la indústria, imprimeix

brindar el millor servei, i per descomptat, amb la mi-

amb les tècniques de serigrafia, tampografia i im-

La inversió feta per Graficser respon a la voluntat

llor qualitat», assegura Panadès. El gerent assegura

pressió digital, en els formats pla, cilíndric i ovalat,

d’oferir una atenció encara més àgil i eficient, aspec-

que aquesta és una de les raons per les quals tenen

entre altres, i en diversos suports, com ara el vi-

te fonamental per als professionals que en formen

«una taxa de rotació de clients mínima, que serveix

dre, la fusta, el plàstic o l'acer. S'adreça a diversos

part; en aquests moments, l’empresa dona resposta

com a indicador del seu grau de satisfacció» i que fa

sectors industrials, com la indústria farmacèutica i

a una mitjana de cent-cinquanta comandes men-

que «la plantilla de Graficser se’n senti orgullosa».

laboratoris clínics, la metal·lúrgia, la indústria agro-

suals, ajustant-se als terminis de lliurament en un
La màquina adquirida, una Oryx 4 de swissQprint,

kidi dona resposta a qualsevol tipus de packaging de

pressora ens permetrà complir encara més bé amb

és una solució d’impressió digital per a la impressió

producte que es vulgui imprimir directament com

els nostres compromisos amb el client», explica el

plana i bobines, que proporciona una qualitat d’im-

la producció d'ampolles de vidre o qualsevol clas-

gerent de l’empresa, Joan Panadès. El responsable

pressió de fins a 1.350 dpi, així com una productivitat

se de material.

destaca que, seguint la tendència de la creixent au-

elevada. El dispositiu s’afegeix al parc de maquinària

tomatització del sector, la companyia vol mantenir

actual de l’empresa vigatana, juntament amb altres

un tracte proper i personalitzat, sense perdre capa-

solucions d’acabaments. «La nostra aposta per la

citat de resposta, «gràcies a un equip humà professi-

marca swissQprint es basa en la confiança que ens

onal i plenament orientat a les demandes reals dels

transmet tant la tecnologia com l’equip humà que hi

compradors», puntualitza.

ha al darrere d’aquesta marca», afirma Panadès.

Els clients de Graficser són empreses, institucions,
organismes públics i particulars d’arreu del país. Un

Solucions específiques
per a la indústria

percentatge important el formen altres companyies

Fundada el 1989, Graficser és una empresa familiar

del mateix sector —incloent-hi agències de publici-

que ofereix serveis globals de comunicació gràfica

tat—, amb les quals manté una relació molt estreta,

a particulars i a professionals de tots els sectors.

de soci o partner, esdevenint-ne fins i tot el centre

La companyia ha anat incorporant diverses tèc-

de producció. «No fem distinció entre clients, ja que

niques d’impressió per diversificar els productes

estem preparats per donar-los solucions tant si són

i serveis i adaptar-se a lesnecessitats canviants

una gran empresa com si es tracta d’una agència de

i en constant evolució dels clients i del mercat.

GRAFICSER

97% dels casos. «La incorporació d’aquesta nova im-

alimentària, la cosmètica i perfumeria. Així, Grafi-

Per a més informació

graficser.com

← Sumari

Pàgina següent →
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Ramaderies Miqueló

impulsa un projecte pioner
en l’àmbit del porcí ecològic

REDACCIÓ

L’EMPRESA LLEIDATANA TAMBÉ HA COMENÇAT A CONREAR SOIA BIOLÒGICA PER ALIMENTAR ELS
ANIMALS DE LES SEVES GRANGES
de proteïnes per al bestiar. Malgrat tot, aquest con-

P

Ramaderies Miqueló ha endegat recentment

ment inexistent a Catalunya. Tenint en compte

una iniciativa pionera a Catalunya, basada en una

aquest context, Ramaderies Miqueló ha volgut in-

granja porcina ecològica a l’aire lliure. Les instal·

volucrar-s’hi directament per obtenir-ne proteïna

er donar resposta a la demanda creixent d’ali-

reu biològic, subjecte a les condicions per cobrir la

ments biològics i de proximitat, la companyia

demanda de la ramaderia ecològica, és pràctica-

lacions, situades al municipi de L’Albi (Les Garrigues,

vegetal per als porcs de la seva granja. Juntament

Lleida), van començar a construir-se el gener de 2020,

amb la Universitat de Lleida, a més, l’empresa està

coincidint amb les primeres setmanes de la pandè-

estudiant la manera més adient d’alimentar-ne el

mia de Covid-19, mentre que la comercialització de

bestiar. El pinso que s’hi empra actualment té com

bestiar porcí es va iniciar l’octubre de l’any passat.

a ingredient soia que no és de proximitat, circums-

La granja de Ramaderies Miqueló disposa d’una su-

tància que es revertirà amb aquesta acció.

perfície de seixanta hectàrees de terrenys agríco-

Juntament amb aquesta iniciativa, la companyia no

les escassament productius, ocupades per només

renuncia a altres línies de negoci: «Tot i que la idea

tres-centes verres reproductores, les seves cries i

està encara en una fase embrionària, ens estem

set-cents garrins en transició. Això fa que els ani-

plantejant iniciar la producció d’un producte carni

mals gaudeixin d’un espai molt més extens del que

propi», anuncia Cau.

estableix la normativa vigent. «Hem volgut anar
Cau, ramader impulsor d’aquesta explotació porcina

L’auge imparable dels
productes biològics

ecològica. Cau també destaca les grans dimensions

La granja de Ramaderies Miqueló exemplifica el

de les parcel·les, que contribueixen a millorar el ben-

boom que està experimentant el sector dels produc-

estar animal. Així, els promotors aspiren a consoli-

tes biològics. Catalunya, de fet, acumula setze anys

dar-hi una producció de porcí sostenible i de qualitat.

de creixement del terreny destinat a la ramaderia i

les explotacions de cavalls, cabres i aus. Les porci-

l’agricultura sostenibles. Aquesta forma de produc-

nes ecològiques, segons afirma la CCPAE, encara hi

més enllà, donar llibertat al bestiar», explica Eduard

Alimentació ecològica
de producció pròpia

ció ha incrementat la superfície dedicada a aquesta

tenen un pes testimonial. Aquesta dada contrasta

activitat en un 207% en la darrera dècada. D’acord

amb el fet que el territori català és un dels princi-

A més de proporcionar unes condicions de vida òp-

amb un informe del Consell Català de la Producció

pals hubs europeus pel que fa a explotacions inten-

times als animals, l’empresa també vol controlar-ne

Agrària i Ecològica (CCPAE), només el 2021 l’exten-

sives de porcí. Això no obstant, iniciatives com la

l’alimentació des de l’origen, per tal de garantir que

sió adreçada a la producció biològica va augmen-

de Ramaderies Miqueló proposen una alternativa

sigui saludable, de proximitat i natural. Això l’ha

tar un 5,3%, fins a assolir les 270.000 hectàrees.

que posa l’èmfasi en la qualitat de vida del bestiar,

empesa a adoptar recentment el conreu de soia

Curiosament, l’única província que no ha registrat

l’excel·lència d’un producte de quilòmetre zero i un

ecològica de producció pròpia, i a participar en una

aquesta tendència ha estat la de Lleida, on es troba

impacte ambiental reduït.

recerca per determinar quina és la millor manera de

l’explotació ecològica de Cau (l’any passat, s’hi van

fer servir aquest vegetal en l’alimentació del besti-

perdre al voltant de 2.000 hectàrees, fonamental-

ar. Per poder dur a terme el projecte, la companyia

ment de pastures i farratges).

ha rebut un crèdit de 473.632 euros del Centre per

En el cas concret de la ramaderia, el sector ecolò-

al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI),

gic a Catalunya té el vaquí com a protagonista, atès

adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació.

que concentra el 52% de les explotacions ambien-

A Europa, la soia s’utilitza habitualment com a font

talment respectuoses. A molta distància, se situen

← Pàgina anterior

Per a més informació
Adreça electrònica
eduard@calmiquelo1778.com
Telèfon
639 368 350
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Els reptes de la FCAC.

Liderant el cooperativisme
agrari del segle XXI
FA GAIREBÉ QUARANTA ANYS DE LA CONSTITUCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
AGRÀRIES DE CATALUNYA O FCAC, L’ANY 1983. DES D’ALESHORES AQUESTA INSTITUCIÓ HA
LES COOPERATIVES AGRÀRIES PRODUEIXEN, ELABOREN I COMERCIALITZEN ALIMENTS
DE PROXIMITAT AL MATEIX TEMPS QUE GENEREN OCUPACIÓ, PROMOUEN LA RIQUESA
ECONÒMICA, VETLLEN PER LA SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I AFAVOREIXEN

FCAC

ESDEVINGUT UN REFERENT EN ELS DIFERENTS ÀMBITS D’INTERÈS PER AL SECTOR AGRÍCOLA.

Ramon Sarroca, reelegit president de la FCAC.

LA INTEGRACIÓ SOCIAL EN ÀMPLIES ZONES RURALS.
REDACCIÓ

de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

cooperatives protagonitzen nombrosos projectes

La Federació representa 193 cooperatives agràri-

El consell rector de la FCAC ha reelegit com a pre-

individuals i col·lectius d’innovació que inclouen

es que concentren el 33% de la producció final agrà-

sident de l’entitat el lleidatà Ramon Sarroca, de la

des de programes d’economia circular a l’aprofita-

ria a Catalunya. Segons l’Anuari Socioeconòmic 2022,

cooperativa Almenar Fruits. L’elecció de Sarroca per

ment de subproductes, racionalització en la gestió

la facturació global ha assolit el màxim històric del

part de l’òrgan de representació i govern de l’entitat

de plagues dels cultius, optimització de la fertilit-

cooperativisme agrari amb 1.739,7 milions d’euros al

es produeix després que l’Assemblea General ratifi-

zació nitrogenada o digitalització dels processos

2020. Aquesta xifra suposa un increment del 4,6%

qués el passat 2 de juny a La Granada una renovació

productius. Per aconseguir aquests objectius és

en comparació a l’exercici precedent. La facturació

parcial dels membres de la junta.

necessari marcar noves estratègies per als sectors

mitjana de la cooperativa ha crescut un 6,2% i la fac-

Ramon Sarroca comenta que és del tot priorita-

productius i donar suport als socis. La presència de

turació per soci productor un 7%, i passa a ser el valor

ri enfortir la competitivitat impulsant processos

dones als llocs de responsabilitat i el relleu genera-

més alt dels darrers 4 anys. Les cooperatives agràri-

de cooperació entre cooperatives i promovent la

cional són també reptes prioritaris per als propers

es gaudeixen de bona salut en la seva triple dimensió

innovació i la sostenibilitat. En aquest sentit, les

quatre anys.

EMMAGATZEMATGE

GRANJA DE PORCS ECOLÒGICA

RAMADERIA

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

MÀQUINES

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ

← Sumari
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JORDI CABANAS

29è congrés de fires de Catalunya. La fira com a motor
de canvi i agent transformador cap a la sostenibilitat

Inauguració del 29è Congrés de Fires

Coralí Cunyat, Presidenta de FEFIC.

ELS DIES 15 I 16 DE JUNY ES VA CELEBRAR AL SEMINARI DE VIC EL 29È CONGRÉS DE FIRES DE
CATALUNYA. AQUEST ESDEVENIMENT ANUAL ORGANITZAT PER LA FEFIC (FEDERACIÓ DE FIRES
DE CATALUNYA) TORNA A LA COMARCA D’OSONA DESPRÉS DE 22 ANYS I EN UN ENTORN DE
NORMALITAT DESPÈS DEL PARÈNTESI DE LA PANDÈMIA. AQUESTA NOVA EDICIÓ ES PLANTEJA COM
UNA CONTINUÏTAT DE L’EDICIÓ 28 DEL 2021 CELEBRADA A LA SEU D’URGELL ON PER PRIMER COP
ES PRESENTAVA UN FORMAT MÉS PARTICIPATIU, APLICANT TÈCNIQUES D’APRENENTATGE QUE
TRASLLADEN LA MECÀNICA DELS JOCS A L’APRENENTATGE PROFESSIONAL I EL TREBALL EN EQUIP.
DEGUT A LA BONA ACOLLIDA PER PART DELS CONGRESSISTES, AQUESTA 29ª EDICIÓ SEGUEIX EL
MATEIX MODEL I HA ESTAT DEDICADA A LA SOSTENIBILITAT I AL TREBALL SOTA PRESSIÓ. EL 29È
CONGRÉS DE FIRES DE CATALUNYA ESTÀ ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT DE VIC, LA DIRECCIÓ
GENERAL DE COMERÇ DE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA (FEFIC) I
COMPTA AMB EL SUPORT DE LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA. A
LES JORNADES HI HAN ASSISTIT 70 TÈCNICS I DIRECTIUS DEL SECTOR VINGUTS DE TOT CATALUNYA.

eren de 400 fires i actualment ja s’ha arribar a les
450, tenint en compte però que ni els expositors per
fira, ni els visitants son encara els mateixos que el
2019. L’objectiu de la FEFIC però és clar, rescatar el
sector firal ja que és clau per tal de que les empreses i els artesans puguin generar negoci. De tota
manera encara venen per davant temps d’incertesa
per l’economia i ja sabem que, de vegades, el que es
guanya en una fira es perd en un mercat.
La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC)
La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), és una
organització sense ànim de lucre creada l’any 1995,
que té com a objectiu la coordinació, representació,
gestió, defensa i foment dels interessos generals

REDACCIÓ

sector firal es posiciona com altaveu, motor de canvi

dels certàmens firals. La FEFIC està formada per

Recursos per a recuperar una ac-

i un agent transformador ja que pot ser un exemple

aquelles entitats privades o públiques que organit-

tivitat firal sostenible.

de bones pràctiques en sostenibilitat.

zen fires. Actualment la FEFIC està formada per 49
associats i 1 membre col·laborador, representant to-

En el marc del 29è Congrés de Fires de Catalunya el director General de Comerç, Jordi Torrades va anunciar

El sector està decidit a buscar la complicitat de tots

tes les demarcacions de Catalunya. Segons consta

que la Generalitat obrirà una línia de subvencions

aquells grups d’interès al voltant dels esdeveni-

en la memòria de l’entitat del 2021 de fet els asso-

de 2,5 milions d’euros per a reforçar la recuperació

ments firals. Dins de la mateixa jornada s’han tre-

ciats representen més de 300 fires de les 430 que

de l’activitat firal. El mateix Director General remar-

ballat també aspectes relacionades amb les compe-

es fan a Catalunya, per tant la FEFIC representa el

cava que la sostenibilitat i la innovació son les dues

tències transversals com poden ser el treball sota

70% de l’activitat firal del territori. Els objectius prin-

grans palanques de futur del sector firal, elements

pressió i la creativitat a través de dinàmiques par-

cipals de l’Associació son Consolidar el lideratge de

recollits en el Pla d’Acció. Durant el Congrés s’ha tre-

ticipatives i de treball en equip. Durant el Congrés,

la FEFIC i el seu paper d’aglutinar i representar les

ballat per desenvolupar la mentalitat innovadora en

Coralí Cunyat presidenta de FEFIC, reivindicava que

entitats que organitzen fires a Catalunya, esdevenir

els principals aspectes que conformen els Objectius

Catalunya és un país de fires i es mostrava optimis-

també un punt de trobada del sector i oferir als as-

de Desenvolupament sostenible, el planeta, les per-

ta amb el moment de represa de l’activitat que viu

sociats recursos i formació per a la millora contínua,

sones i la prosperitat amb l’objectiu d’identificar els

el sector, destacant el motor econòmic que repre-

potenciant la innovació i la digitalització del sector

impactes que es generen en l’entorn de les fires i les

senta, amb un impacte de set mil milions d’euros

firal. En darrer lloc i no per això menys important és

organitzacions d’esdeveniments transformant-los

agafant dades del 2019. Malgrat que a finals del 2021

liderar la transformació del sector per aconseguir

en un repte i apuntant possibles solucions. Al llarg de

el sector va poder arrencar l’activitat, en aquests

un compliment dels objectius de desenvolupament

tot el Congrés es varen identificar més de 100 impac-

moments el sector s’està reactivant, és a dir algu-

sostenible (ODS). L’Organització treballa perquè

tes, aprofundint també en diferents solucions. Una

nes fires no han suportat l’aturada però per contra

aquest any 2022 es pugui reactivar el sector amb el

de les principals conclusions de les jornades és que el

se n’estan creant de noves. Les previsions pel 2022

retorn a les fires presencials.

← Pàgina anterior
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Oportunitats per a la transformació
sostenible de les ciutats

Les ciutats poden ser les primeres víctimes de
l’escalfament global.
Les previsions no són precisament optimistes. Per al
2050 es calcula que 800 milions de persones de 570
ciutats prop de la costa podrien patir pujades del ni-

DEL 26 AL 30 DE JUNY TÉ LLOC EL FÒRUM URBÀ MUNDIAL A KATOWICE, POLÒNIA. ORGANITZAT

vell del mar de mig metre i una intensificació de les

SOTA EL LEMA “TRANSFORMAR LES CIUTATS PER A UN MILLOR FUTUR URBÀ”, EL PRÒXIM FÒRUM

marees. L’escalfament global podria provocar que

URBÀ MUNDIAL SERÀ UNA OPORTUNITAT PER ANALITZAR EL FUTUR DE LES CIUTATS A PARTIR

més de mil sis-cents milions d’habitants de les ciu-

DE LES POLÍTIQUES POSADES EN MARXA QUE HAN DE DONAR RESPOSTA ALS NOUS REPTES, LES

tats s’enfrontin a una temperatura mitja a l’estiu de

TENDÈNCIES I LES OPORTUNITATS QUE S’OBREN PELS ENTORNS URBANS DEL SEGLE XXI, PER TAL

35º. Tot i aquestes dificultats cal tenir en compte que

D’ESTAR MÉS PREPARADES PER A FER FRONT A LES CRISIS PRESENTS I FUTURES.

les ciutats han estat a la primera línia del moviment
per la defensa de les accions contra el canvi climàtic.
Recentment més de mil ciutats han anunciat la seva
intenció d’arribar a zero emissions netes de gasos
d’efecte hivernacle per a l’any 2050. A part del canvi
climàtic, el ràpid creixement de la població urbana és
un repte molt important que demana més ocupació,
millor transport i per tant un major consum d’energia

KATOWICE-CITY-COUNCIL

i una capacitat de reciclar les deixalles més eficient.

Katowice acull el Fòrum Urbà Mundial.

Solucions entre la innovació tecnològica i una
gestió responsable
L’esperança de les ciutats, a part de la difusió del vehicle elèctric que disminuirà radicalment la contaminació per fums, serà la seva capacitat per poder crear
dins del seu perímetre jardins o parcs que actuen com
a autèntics pulmons de l’entorn urbà, renovant l’aire

REDACCIÓ

A

contaminat, al mateix temps que moderen la tem-

ctualment les ciutats acullen més de qua-

partida a tota aquesta activitat cal reconèixer que

peratura i milloren la qualitat de vida dels habitants.

tre mil milions de persones. Les previsions

les ciutats generen també el 70% de les emissions

D’altra banda, la calefacció urbana a partir de fonts

en el futur proper auguren que aquesta

globals de carboni.Com a centre del creixement i

renovables i els sistemes de refrigeració moderns fi-

xifra creixi gairebé un 50% en arribar a l’any 2050.

de l’evolució econòmica les ciutats s’han d’esfor-

guren entre les solucions més eficients per reduir la

Les ciutats són motors de creixement, d’innovació

çar per respondre davant dels nous reptes i prepa-

petjada de carboni de les zones densament edificades

i de cultura. Econòmicament les ciutats del món

rar-se per a un empitjorament de les conseqüènci-

amb demandes energètiques concentrades, com ara

generen el 80% del PIB mundial. Com a contra-

es del canvi climàtic.

barris cèntrics, parcs d’oficines i polígons industrials.

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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Pau Sarsanedas,
COFUNDADOR I CEO DE GPAINNOVA

JORDI CABANAS

« Cal apostar per
la diversificació,
la innovació
constant i la
flexibilitat en
temps de canvi»

Pau Sarsanedas mostra una peça tractada amb una de les
màquines d'electropoliment de GPAINNOVA.

NO ÉS HABITUAL QUE PAÏSOS CAPDAVANTERS EN TECNOLOGIA DE PRECISIÓ,

HONG KONG I SHENZHEN (LA XINA), AIXÍ COM AMB UN EQUIP HUMÀ DE

COM ARA ALEMANYA O SUÏSSA, TRUQUIN A LA PORTA DE LA INDÚSTRIA

MÉS DE DUES-CENTES PERSONES. ENTRE ELS RECONEIXEMENTS REBUTS,

CATALANA COM A COMPRADORS. UNA SITUACIÓ ATÍPICA QUE, MALGRAT

EN DESTAQUEN DOS QUE HAN ESTAT OBTINGUTS ENGUANY: EL PREMI

TOT, ÉS LA TÒNICA AL GRUP BARCELONÍ GPAINNOVA. NASCUDA ARA FA

TCT 2022 A LA MILLOR SOLUCIÓ DE POSTPROCESSAMENT INDUSTRIAL I EL

NOU ANYS FRUIT DE L’ENTUSIASME DE QUATRE AMICS, LA COMPANYIA

PREMI INNOVA, DINTRE DELS PREMIS EMPRESA DE L’ANY D’EL PERIÓDICO

ACTUAL DISTA MOLT DE L’START-UP QUE FABRICAVA LES SEVES PRIMERES

I BANC SABADELL. LIDERANT EL PROJECTE, HI HA EL COFUNDADOR I CEO

MÀQUINES D’ELECTROPOLIMENT EN UN PIS DEL BARRI DE GRÀCIA.

DE GPAINNOVA: PAU SARSANEDAS I MILLET (BARCELONA, 1982), ENGINYER

ESPECIALITZADA EN SOLUCIONS PER A L’ACABAMENT DE SUPERFÍCIES

INDUSTRIAL PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA I ESPECIALISTA EUROPEU

METÀL·LIQUES, HA DIVERSIFICAT EL NEGOCI OBRINT FILIALS DE ROBÒTICA

EN ADHESIUS PER L’INSTITUT ALEMANY FRAUNHOFER IFAM. EL 2019 VA

MARINA, DISPOSITIUS MÈDICS I ELECTRÒNICA D’ALTA POTÈNCIA. COMPTA

OBTENIR EL PREMI PIMEC JOVE, I EL DESEMBRE DE 2021 VA SER UN DELS

AMB OFICINES A BARCELONA, SUNRISE (FLORIDA ALS ESTATS UNITS),

TRES FINALISTES DEL PREMI JOVE EMPRESARI DE L’AIJEC.

CÈLIA ROCA

En primer lloc, enhorabona pels dos guar-

En el cas del premi Innova, el jurat va valorar

manera, rendir-se no era una opció. Vaig sentir que

dons que ha rebut GPAINNOVA recentment.

especialment la dificultat de crear un respi-

als Estats Units algunes companyies tecnològiques

L’últim es va aconseguir fa menys d’una set-

rador d’emergència, RESPIRA, en només deu

que no pertanyien a l’àmbit mèdic havien començat

mana!

dies, durant els moments més durs de la pan-

a produir respiradors d’emergència per dotar de re-

Moltes gràcies. Són la mostra que amb un equip

dèmia. Com recorda aquelles setmanes?

cursos els hospitals que atenien pacients amb coro-

d’excel·lents professionals, motivació i constàn-

Al començament, vaig arribar a pensar que el tan-

navirus. No podíem quedar-nos enrere: havíem de

cia, es pot arribar a posar la innovació al servei de

cament forçós de les empreses a causa de la covid

contribuir a salvar vides. Dit i fet, vaig aplegar part

la indústria i de la societat.

afectaria molt negativament GPAINNOVA. De tota

del meu equip i, en deu dies i amb la col·laboració de

← Pàgina anterior
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l’Hospital Clínic, l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Hos-

De tota manera, la línia de negoci central són

Malgrat les dificultats, l’any passat es van as-

pital Universitari Germans Trias i Pujol i l’empresa

les solucions per al tractament de superfícies

solir els objectius comercials. Quina és la clau

Siemens, vam crear un dispositiu de respiració as-

metàl·liques, les quals es comercialitzen sota

per tenir èxit en un escenari internacional tan

sistida. El maig de 2020, n’havíem distribuït un cen-

la marca DLyte. Com es té cura del medi ambi-

complicat?

tenar d’unitats a tot Catalunya.

ent en aquest àmbit?

La clau ha estat l’acció comercial i de màrqueting

Disposem d’una tecnologia patentada d’electropo-

que va fer l’empresa a començaments de 2021. En

En quina fase es troben el projecte del RESPIRA

liment amb electròlit sec. Com que fa servir partí-

un moment en què tot estava tancat i en què hi

i la divisió mèdica, GPAMEDICAL, creada tam-

cules sòlides, i no pas els líquids convencionals, la

havia problemes de mobilitat, GPAINNOVA va de-

bé el 2020?

gestió dels residus és molt més senzilla, segura i

cidir incrementar la presència digital per arribar a

El dispositiu compta amb l’aprovació de l’Agència Es-

respectuosa amb el medi ambient. A més, aquest

més clients i emprendre un nou model de venda.

panyola de Medicaments i Productes Sanitaris —del

sistema evita que els tècnics que treballen en els

D’aquesta manera, la nostra maquinària d’elec-

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social— per

processos de poliment estiguin exposats a les

tropoliment DLyte es mostrava a través de de-

fer estudis clínics als hospitals. Actualment, es troba

emissions tòxiques pròpies d’altres procediments.

mostracions a casa del client, gràcies a unes fur-

en la fase final del procés per a l’obtenció del marcat-

D’altra banda, hem participat en un programa de

gonetes especials que van viatjar per tot Europa.

ge CE, amb el qual podrà comercialitzar-se a qualse-

la Unió Europea per calcular i reduir la petjada eco-

L’empenta i la flexibilitat sempre han caracteritzat

vol país de la Unió Europea. Quant a GPAMEDICAL,

lògica dels nostres procediments, i tenim intenció

GPAINNOVA i, considerem que, en els temps que

estem treballant en un nou projecte que aviat veurà

de cercar fórmules per allargar la vida útil del con-

corren, hem estat capaços d’adaptar-nos-en d’una

la llum, més enllà del camp de les emergències sani-

sumible, amb el propòsit de reduir-ne la generació

forma exemplar.

tàries. En podrem avançar més detalls ben aviat.

de residus.
Quins consells donaria a les petites i mitjanes

El maig passat es va anunciar que l’empresa
d’electrònica de potència del grup, POWER
INNOTECH, participaria en un projecte liderat
pel Grup Volkswagen i SEAT, per a la creació

«

d’un gran hub al sud d’Europa dedicat al cotxe
elèctric. Quin paper hi tindrà?
POWER INNOTECH s’encarregarà de la recerca i el
desenvolupament d’un hub domèstic de gestió de

INAUGURAR OFICINES A
L’ESTRANGER FA QUE EL
PROJECTE S’ENRIQUEIXI
I ES PUGUI ADAPTAR ALS
DIVERSOS MERCATS, I
EL FA A LA VEGADA MÉS
VERSÀTIL I EFICIENT»

empreses catalanes que actualment estan tenint problemes d’inflació, logístics o pel tancament de mercats per la guerra a Ucraïna?
La recomanació que donaria és que cal apostar per
la diversificació, la innovació constant i la flexibilitat en temps de canvi.
I a aquelles que estan pensant obrir-se a nous

fluxos d’energia elèctrica. L’objectiu és aportar una

països i regions?

solució eficient per a la recàrrega de vehicles elèc-

Obrir seus a altres països alimenta l’esperit de no-

trics i els sistemes d’emmagatzematge basats en
bateries de segona vida; és a dir, aquelles que poden
tenir diversos usos després que hagi acabat el seu
cicle de vida inicial.
Un altre projecte lligat a la sostenibilitat mediambiental és «Social Cleaner Seabot», que

«

LA PERSEVERANÇA ÉS
LA CLAU DE L’ÈXIT: CAL
UN ESFORÇ DIARI PER
ASSOLIR ELS OBJECTIUS I
L’EMPENTA NECESSÀRIA
PER ACONSEGUIR-HO»

vetat i de creixement, manté els equips units i fa
que el negoci sigui escalable. Inaugurar oficines a
l’estranger fa que el projecte s’enriqueixi i es pugui
adaptar als diversos mercats, i el fa a la vegada més
versàtil i eficient.
Un altre dels grans reptes empresarials és

combina la neteja dels ports amb platges i la

mantenir la motivació d’equips humans en

inserció sociolaboral de persones en risc d’ex-

temps d’incertesa. Com s’aconsegueix?

clusió. A qui s’adreça aquest servei?

L’empresa ha d’oferir novetats i creixement perso-

Poden fer-ne ús tots els ports i platges de l’Estat que

nal a tots els treballadors. Treballar a GPAINNOVA

vulguin mantenir les aigües lliures de microplàstics

Tot i l’aposta constant per la innovació, no deu

i hidrocarburs. La nostra empresa d’exploració i

ser senzill tirar endavant projectes en una si-

de futur. Mantenir la motivació és un gran desafi-

preservació marina, GPASEABOTS, proporciona

tuació tan convulsa com l’actual. Quins són els

ament, però els professionals estan formant part

aquest servei amb la col·laboració d’entitats del ter-

és un gran repte professional, ple d’oportunitats

principals desafiaments que afronta actual-

d’un projecte que farà història. És una experiència

cer sector, com TEB o Idària. Aquestes ONG estan

ment la indústria europea?

que es viu un cop a la vida.

especialitzades en la incorporació al món laboral

La situació actual no ho fa gens fàcil, ja que hi ha

de persones en situació de vulnerabilitat, que són

una certa por a la inversió provocada per la incer-

La innovació forma part del seu ADN empresa-

les que s’encarreguen de pilotar els drons de neteja

tesa. La sort que té GPAINNOVA és la vàlua dels

rial, fins i tot abans de crear GPAINNOVA. Què

després de rebre la formació pertinent.

productes que ofereix, amb un alt contingut d’auto-

recomanaria a aquells emprenedors que vul-

matització i reducció de costos operatius, així com

guin llançar un projecte disruptiu?

GPASEABOTS també ha ofert enguany cursos

una encaixada perfecta amb les polítiques de sos-

La perseverança és la clau de l’èxit: cal un esforç dia-

de robòtica marina oberts a tothom i gratuïts

tenibilitat i protecció del medi ambient. Pel que fa

ri per assolir els objectius i l’empenta necessària per

per a les persones participants.

a la situació europea, atesa la deslocalització de les

aconseguir-ho.

Sí, ha impartit dos cursos de drons aquàtics per a

empreses de fabricació de xips a la Xina, els endar-

persones adultes que cercaven una millora profes-

reriments en la cadena de subministraments afec-

Mirem al futur: quins plans comercials i d’ex-

sional. Les formacions han estat possibles gràcies

ten el creixement i la sostenibilitat de les empreses

pansió té el grup?

als projectes «Impulsem el que fas» i «Projectes Sin-

de béns d’equip. Nosaltres ens vam reforçar molt

GPAINNOVA vol ser líder mundial en la seva divisió

gulars», que tenen el suport de l’Ajuntament de Bar-

l’any passat i vam preveure la problemàtica, adqui-

d’acabaments superficials DLyte. Així mateix, aspi-

celona i el Departament de Treball de la Generalitat,

rint estocs de seguretat. Per això, de moment, no

rem a llançar els millors productes per tal de millo-

respectivament.

ens hem vist afectats.

rar el món on vivim.

← Sumari
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Cap a un nou model
de negoci turístic:
responsabilitat social
i sostenibilitat

Els boscos són l’anima dels espais naturals.

REDACCIÓ

EL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME DE SOL I PLATJA A
CATALUNYA COMENÇA ALS ANYS SEIXANTA I VA ESDEVENIR
UN NEGOCI MOLT IMPORTANT QUE VA AJUDAR LES
ECONOMIES LOCALS. CAL RECONÈIXER, PERÒ, QUE VA
TENIR TAMBÉ UNA VESSANT NEGATIVA, TANT DES DEL PUNT
DE VISTA ECOLÒGIC COM SOCIOECONÒMIC. ELS RECURSOS

E

l turisme té un pes important en l’economia catalana, atès que Catalunya és una de les destinacions turístiques principals, especialment enfocada en el turisme estranger. En efecte, segons les dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el consum dels estrangers al terri-

tori representava un 6,4 % del PIB l’any 2019. La crisi sanitària, durant el 2020, ha
impactat molt negativament en aquest sector. Això ha fet que el seu pes suposi

NATURALS ES VAN EXPLOTAR DE MANERA INTENSIVA I

només l’1,4 % del PIB, ja que les limitacions de moviment, i les mesures de distan-

SENSE PENSAR EN LA SEVA RECUPERACIÓ. L’ESPECULACIÓ

ciament social per prevenir la propagació del virus han dificultat enormement el

IMMOBILIÀRIA VA ACUMULAR MOLTA RIQUESA I VA CREAR

desenvolupament de l’activitat turística. Segons publica el Departament d’Eco-

LLOCS DE TREBALL QUE, EN ALGUNS CASOS, EREN PRECARIS

nomia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya el turisme estranger ha estat el

I MAL PAGATS. DE TOTA MANERA EL TURISME DE MASSES

més perjudicat, pel fet que les restriccions a la mobilitat internacional durant el

TÉ TAMBÉ UNA PART POSITIVA QUE NO CAL MENYSTENIR,

2020 van ser més estrictes i es van perllongar més en el temps. El nombre de tu-

SOBRETOT EN EL PLA ECONÒMIC JA QUE ES CONVERTEIX

ristes estrangers va caure un 80 % anual i la seva despesa un 82,9 %, una caiguda

EN EL MOTOR DE L’ECONOMIA, TAL COM ENCARA HO ÉS

sense precedents. Per comunitats autònomes, Catalunya ha estat la tercera co-

ACTUALMENT. UN TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE

munitat, per darrere de les Illes Canàries i les Balears, que més turistes interna-

QUE MANTINGUI EL NEGOCI SENSE MALMETRE EL TERRITORI

cionals ha rebut . En concret, 5,7 milions, un 18,5% del total de turistes que van

HA DE SER POSSIBLE.

arribar al conjunt de l’Estat. És per això que també concentra la tercera despesa
turística del conjunt del 2021 (5.503 milions d’euros, un 50% més que el 2020, però
lluny dels 21.318 milions d’euros que els visitants van deixar l’any 2019).

← Pàgina anterior
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JORDI CABANAS

TOTHOM CELEBRA
LA TORNADA DELS
BENEFICIS ECONÒMICS
DEL TURISME, PERÒ
EL DEBAT SOBRE UN
CANVI DE MODEL ÉS
ENCARA BEN VIU

El Delta de l’Ebre està considerat com un referent del turisme sostenible.

JORDI CABANAS

—

EN DEFINITIVA EL TURISME
RESPONSABLE VETLLA PEL
RESPECTE PELS VALORS SOCIALS
I CULTURALS DE LA POBLACIÓ
I PER UN TURISME ACCESSIBLE
PER A TOTS, QUE MILLORI
LA QUALITAT DE VIDA DELS
RESIDENTS FOMENTANT LA
COHESIÓ SOCIAL

—
Els entorns rurals dels pobles són un reclam per al visitant.

El client busca més intimitat i experiències turístiques de més
qualitat. Els conceptes d’slow turism i la reducció dels viatges en

Cap a un model de
turisme sostenible

La Setmana Santa 2022
marca tendència?

avió són un fet. Es tracta d’un fenomen puntual degut a l’es-

Tothom celebra la tornada dels beneficis eco-

Si tenim en compte les dades que aporta l’IDES-

seguren que aquesta aposta per un turisme sostenible i de pro-

nòmics del turisme, però el debat sobre un

CAT, la recuperació de l’any 2022 que mostren

ximitat es perllongarà en els propers anys. Les ganes de creuar

canvi de model és encara ben viu. Des de fa

els indicadors sembla que el sector s’ha so-

el món en avió segurament tornaran, no obstant això el desco-

temps, tant des de l’àmbit professional com

breposat amb força durant la Setmana Santa:

briment del turisme de proximitat com a una modalitat inte-

cenari post-covid o bé és una tendència que es quedarà en el
futur? Aquesta és la gran incògnita a resoldre. Els experts as-

des de la ciutadania s’ha generat un debat

el nombre de pernoctacions en establiments

ressant és un fet que tindrà conseqüències positives i deixarà

sobre la necessitat d’un negoci turístic que

hotelers augmenta un 549,0% interanual a

pòsit en el futur.

eviti una mirada a curt termini sense tenir en

Catalunya a l’abril del 2022, segons l’Enques-

compte les generacions futures, que repartei-

ta d’ocupació hotelera. Les pernoctacions del

xi els beneficis a tota la cadena de valor, i que

turisme domèstic creixen un 232,0%; d’aques-

Noves tendències del públic
europeu en relació al turisme

ajudi a regenerar els territoris afectats per la

tes, les fetes pels viatgers catalans creixen un

massificació. Les persones que viuen en zo-

139,6% i les fetes pels viatgers procedents de

Els hàbits del públic europeu han sofert un canvi important

nes turístiques, sobretot a les zones costane-

la resta d’Espanya un 486,1% interanual. Les

segons l’Eurobaròmetre, a partir de dades de novembre de

res, han viscut els problemes de convivència

pernoctacions del turisme estranger augmen-

2021, la pandèmia tindrà un impacte important en els hà-

que ha generat el negoci entre turistes i veïns,

ten un 1.267,8% interanual. D’aquesta manera,

bits de consum. Al mateix temps es demostra la importància

l’augment de preu dels habitatges en les zo-

amb una ocupació similar a la registrada el

d’evolucionar cap a un turisme responsable. Els resultats de

nes massificades i especialment els augments

2019, tant en els destins de costa com en els

l’enquesta demostren que el 38% del públic europeu centra-

de la contaminació; al mateix temps, han de-

d’interior el turisme de proximitat va tenir molt

ran les vacances en llocs propers i en el turisme local. D’altra

saparegut espais naturals i la biodiversitat

èxit durant la Setmana Santa. I més enllà de

banda, un 82% dels enquestats estarien disposats a fer alguns

sota la petjada d’urbanitzacions fetes de for-

les dades, podem dir que aquest fet pot eviden-

canvis en els seus hàbits per donar suport a iniciatives de tu-

ma poc controlada. En definitiva el turisme

ciar –malgrat els efectes negatius que hagin

risme sostenible. Alguns exemples d’això poden ser el fet de

pot representar un problema quan es sobre-

pogut suposar la inflació i la guerra d’Ucraïna–

consumir productes locals, fer servir mitjans de transport

dimensiona i supera la capacitat que tenen els

un canvi efectiu de tendència: la proximitat

ecològics, o acceptar augments de preu per protegir el medi

territoris d’absorbir el seu impacte.

com a valor ha estat una constant.

ambient o bé per aportar beneficis a la comunitat local.

← Sumari

Pàgina següent →

El Cabrarès aporta el contacte amb la cultura ramadera activa.

—

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS
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El ciclisme és una de les activitats de més ràpid creixement.

SEGUINT LA LÒGICA DEL
MERCAT LOCAL I DEL MERCAT
EUROPEU, L’OFERTA TURÍSTICA
A CATALUNYA ESTÀ FENT UN
ESFORÇ MOLT IMPORTANT PER
ADAPTAR-SE ALS NOUS VALORS

—
No es pot descartar que en els propers mesos

respecte als ecosistemes amb un ús racional

el factor preu guanyi més importància ja que

dels recursos naturals, la preservació de la bi-

en el context actual la inflació i, per tant, la

odiversitat, la conservació de la naturalesa i

disminució de la renda disponible poden ju-

l’entorn.
La viabilitat econòmica dels projecte passa

Catalunya a l’any 2019 (el darrer any normal)

per incentivar la rendibilitat a curt i sobretot

JORDI CABANAS

gar un paper més rellevant. Cal recordar que,
segons les dades de l’Institut d’Estadística de
visitaven Catalunya més de 19 milions de tu-

a llarg termini, fent participar dels beneficis

ristes provinents de tot el món, principalment

també a la població local. En definitiva el tu-

europeus. Aquest turisme va quedar reduït

risme responsable vetlla pel respecte pels va-

el 2020 a menys de 4 milions de persones i el

lors socials i culturals de la població i per un

2021, a menys de 6 milions. Aquest any 2022

turisme accessible per a tots, que millori la

s’haurien de poder recuperar les dades del

qualitat de vida dels residents fomentant la

d’accions que permeti descobrir els paisatges i els espais natu-

2019 però per fer-ho caldrà modificar l’oferta

cohesió social.

rals des d’una perspectiva de sostenibilitat i de responsabilitat.

És necessari per tant conscienciar el sector

Així mateix, la comarca d’Osona engega una campanya per

turístic de la importància dels elements i

promocionar el turisme responsable, impulsada per Osona Tu-

Panoràmica del pantà de Sau on es veu part del campanar de l’església.

turística d’acord amb les noves prioritats dels
consumidors europeus.

Turisme sostenible i
responsable. Projectes
en marxa pel futur del
turisme a Catalunya

efectes del canvi climàtic i de la implementa-

risme sota l’emblema: “La bellesa del paisatge mereix un bon

ció dels criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat.

tracte”, en la qual es convida el visitant a ser responsable. Per

Una manera de fer-ho és a través del recolza-

fer-ho es fa difusió d’una colla de consells per aportar a la co-

ment institucional d’aquelles iniciatives que

marca tant com ella ofereix al visitant, per contribuir a la millo-

fomenten les bones pràctiques en aquest

ra i conservació del medi natural, reduint l’impacte ambiental,

Seguint la lògica del mercat local i del mercat

sentit. “Redescobrir els espais naturals” va

compartint espais amb el veïnat, participant en l’economia lo-

europeu, l’oferta turística a Catalunya està

ser el lema del III Fòrum d’Ecoturisme, Natu-

cal i aprenent de la cultura i de les tradicions locals.

fent un esforç molt important per adaptar-se

ra i Sostenibilitat que ha reunit més de 200

als nous valors. El turisme responsable és

professionals a Mollerussa i l’Estany d’Ivars

La sostenibilitat fa temps que és una prioritat per a les zones

aquell que es desenvolupa tenint en compte

el passat 6 i 7 d’abril. En aquest escenari la di-

de turisme interior de Catalunya, és per això que per exemple

els àmbits de la sostenibilitat. Des d’un punt

rectora general de Turisme, Marta Domènec,

més de 50 agents turístics de la comarca d’Osona disposen

de vista ambiental s’assegura que el desen-

plantejava Catalunya com a líder en el mercat

de certificats de sostenibilitat turística com la Carta Europea

volupament turístic sigui compatible amb el

d’Ecoturisme. La proposta és definir un pla

de Turisme Sostenible. El dia 27 de maig Foment del Treball i

← Pàgina anterior
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EL FACTOR CULTURAL D’UN DESTÍ REPRESENTA
LA IDENTITAT D’UN LLOC, MOTIU PEL QUAL EL
NEGOCI TURÍSTIC HA DE MIRAR DE PRESERVAR
AQUEST PATRIMONI EN BENEFICI DE LES
GENERACIONS PRESENTS I FUTURES

JORDI CABANAS

—

El patrimoni cultural i arquitectònic està present en tot el territori.

El patrimoni artístic i cultural com a base
d’un turisme sostenible i responsable

JORDI CABANAS

La diversitat cultural és per als humans tan necessària com pot

Els paisatges de la costa és un bé que cal preservar.

ser la diversitat biològica per als organismes vius, és per això
que al final la responsabilitat i el respecte per a les cultures dels
llocs visitats és tan important com respectar el medi ambient
i els paisatge. Els recursos culturals són els records històrics
d’una comunitat i per altra banda l’expressió més genuïna del
seu saber artístic, ètic o religiós.

la Barcelona School of Tourism, Hospitality and
Gastronomy adscrita a la Universitat de Bar-

Compromís amb l’entorn.
Certificat Biosphere

celona (UB) van inaugurar el cicle de jornades

El factor cultural d’un destí representa la identitat d’un lloc,
motiu pel qual el negoci turístic ha de mirar de preservar aquest

“Esmorzars de Turisme”, unes trobades en les

El compromís de Catalunya amb l’entorn va

patrimoni en benefici de les generacions presents i futures. A

quals s’abordaran temes relacionats amb el

ser reconegut ja a l’any 2015 amb el certifi-

Catalunya hi ha artistes que s’han guanyat un lloc entre els

desenvolupament del turisme, la hoteleria i

cat Biosphere Responsible Tourism Destination,

creadors universals com Miró, Dalí, Tàpies, Pau Casals o Gaudí,

la gastronomia. Precisament el primer dels

atorgat per l’Institut de Turisme Responsable,

van trobar a Catalunya la inspiració per desenvolupar la seva

esmorzars abordava el tema del turisme i les

organisme vinculat a la Unesco. El certificat

producció artística. El patrimoni cultural de Catalunya és ric

destinacions sostenibles.

Biosphere reconeix la qualitat, la sostenibili-

i divers, abasta totes les disciplines i ofereix als seus visitants

tat ambiental i la responsabilitat social de les

conjunts monumentals, festes tradicionals úniques i nombrosos festivals de música, dansa i circ.

Guillermo Vallet, president de la Comissió de

destinacions turístiques. Amb aquest certifi-

Turisme de Foment ha definit les propostes eco-

cat Catalunya es va graduar com una de les

nòmiques viables com a projectes que són pol

destinacions turístiques que són exemple de

El patrimoni arquitectònic català repassa milers anys d’història

d’atracció de multitud de visitants, però que

sostenibilitat a nivell mundial. Els requisits

i entre les seves joies es troben poblats ibèrics, restes de la pri-

al mateix temps aposten per revertir la rique-

de la certificació s’adapten a cada destinació

mera ciutat grega que hi va haver a la Península, el llegat dels

sa que generen en el seu entorn i que faciliten

diferent, de tota manera hi ha un contingut

romans, les esglésies romàniques, les catedrals gòtiques i els

la descentralització del turisme a través de la

bàsic que és el següent: política de turisme

calls jueus. Pel que fa els moviments artístics, el modernisme

creació d’experiències memorables. Ecoturisme

responsable, conservació i millora del patri-

català, que va arribar al seu màxim esplendor als primers anys

Empordà ha estat un dels projectes seleccionats

moni cultural i finalment desenvolupament

del segle XX i del qual Gaudí n’és el màxim exponent, presenta

pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la

econòmic i social. Aquest últim punt supo-

construccions úniques arreu del món, com la Pedrera, la Sagra-

creació de productes de turisme sostenible i

sa una contribució al desenvolupament dels

da Família o el Parc Güell. Els museus catalans s’esforcen molt

de natura al territori, en el marc del PECT Cos-

indrets turístics amb responsabilitat social

per estar a l’alçada de tot aquest material. Al Museu Nacional

ta Brava Pirineu de Girona: Natura, Cultura i

i finalment, o no menys important, la satis-

d’Art de Catalunya (MNAC), s’exhibeix la col·lecció d’art romà-

Intel·ligència en xarxa. L’acció està impulsada

facció i la implicació del client final dels pro-

nic més important del món, a més del gòtic i el barroc, de visita

per la Diputació de Girona, el Campus Turisme

ductes turístics, la qual cosa vol dir qualitat,

imprescindible per als amants de la cultura.

de la Universitat de Girona, el Consell Comarcal

seguretat, accessibilitat i coneixement. La

de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Pla de

certificació garanteix que s’ha fet molta feina,

El client de l’oferta turística, tant local com europeu, està de-

l’Estany, l’Agència de Desenvolupament del Ri-

però encara queda camí a recórrer per acon-

manant noves formes de turisme més enllà del sol i la platja.

pollès, el Consell Comarcal de la Cerdanya i el

seguir un turisme veritablement responsable

Adaptar-se a la nova realitat ha de ser una prioritat estratègica

Consorci de les Vies Verdes de Girona i compta

amb l’entorn i respectuós amb les persones

per a la multitud d’empreses que formen part d’un sector clau

amb fons FEDER de la Unió Europea.

que habiten el territori.

per a l’economia de Catalunya. •

← Sumari
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Premis Innovacat:
a favor de la creativitat i la
responsabilitat empresarial

vitat que destaqui per la seva trajectòria i capacitat d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats,
amb una dotació econòmica de 20.000 €. Els Premis Innovacat també compten amb el premi Asses·
sorament Innovacat, al qual s’opta de forma voluntària, i que consisteix en un pla d’acompanyament en
la gestió empresarial de 20 hores de consultoria de

EN EL TERRENY DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA SOVINT HEM VIST QUE LES ADMINISTRACIONS

la mà d’un professional expert. En total s’atorguen

PROMOUEN NORMES I CONCEDEIXEN AJUTS SENSE TENIR EN COMPTE LES NECESSITATS

5 plans d’acompanyament entre les empreses inte-

I LES CARACTERÍSTIQUES DE LES EMPRESES. SÓN INICIATIVES QUE PENSEN MÉS EN

ressades. El jurat es reserva també el dret d’adjudi-

EL SUPORT DE LES AJUDES EUROPEES DEL MOMENT QUE NO PAS EN LES NECESSITATS

car també un accèssit per a cada categoria valorats

CONCRETES DE L’ÀMBIT LOCAL. ACTUALMENT LA RESPOSTA ALS PROBLEMES COM LA

en 5.000 € cadascun. Els guanyadors dels Premis

PÈRDUA DE TEIXIT EMPRESARIAL, LA DESLOCALITZACIÓ D’EMPRESES, EL MANTENIMENT

Innovacat en les diferents categories es donaran a

DE SECTORS AMB BAIX VALOR AFEGIT O DE SECTORS AMB IMPACTES NEGATIUS EN EL MEDI

conèixer en un acte públic que tindrà lloc durant el

DEMANEN PER PART DE LES ADMINISTRACIONS UNA ESTRATÈGIA QUE APOSTI PER LA

mes d’octubre de 2022.

COOPERACIÓ AMB ELS AGENTS ECONÒMICS DEL TERRITORI PER PODER DESENVOLUPAR

Creació de xarxa entre
els participants

ACCIONS REALISTES PER AL MANTENIMENT DEL TEIXIT ECONÒMIC I EMPRESARIAL.
REDACCIÓ

transformació social. Els premis van adreçats a les

Els Premis Innovacat busquen fomentar la inno-

empreses d’Osona però també a aquelles empre-

vació entre les empreses del territori però també

Premis Innovacat. Fomentant la
creació d’empreses responsables

ses d’arreu que aportin valor afegit a la comarca.

crear una xarxa de col·laboració entre els partici-

El dilluns 23 de maig es va obrir el termini de

pants. Per tal d’iniciar aquesta relació entre les

En aquest sentit l’Ajuntament de Manlleu i les em-

presentació de projectes, el qual s’allargarà

empreses s’ofereixen als participants dues ses-

preses Bon Preu, Casa Tarradellas, Esbelt, Girbau,

fins al 25 de juliol. Els premis Innovacat neixen

sions d’assessorament: per un costat, un taller

Isern i Seidor convoquen la 8a edició dels Premis

l’any 2005 impulsats per les empreses Benito, Bon

que es realitzarà durant aquest mes de juny per

Innovacat. En aquesta nova edició el certamen

Preu i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajunta-

aprendre a redactar una memòria empresarial

Innovacat pretén ser un dinamitzador del teixit

ment de Manlleu.

i, per l’altre costat, una segona sessió formativa

vador i creatiu. La nova edició d’aquests premis

Diversitat de premis

tació en públic. Finalment també s’organitzarà

biennals volen ser instrument financer per a pro-

L’edició d’enguany repartirà dos premis pertanyents

una trobada entre les empreses organitzadores

productiu i sobretot en el seu vessant més inno-

amb recomanacions sobre com fer una presen-

jectes que premiïn la sostenibilitat econòmica i so-

a dues categories. Per una banda, el premi Empresa

dels premis, les empreses participants i empreses

cial, la innovació empresarial basada en les noves

Jove que s’atorgarà a l’empresa innovadora de fins a

guardonades en edicions anteriors.

tecnologies; alhora que fomentin també la creació

5 anys d’activitat, amb una dotació econòmica de

de noves xarxes de col·laboració i de cooperació,

12.000 €. De l’altra, el premi Empresa Avança que

la implicació amb el territori, la digitalització i la

serà concedit a l’empresa de més de 5 anys d’acti-

Tot en vidre
des de 1969
C. de l’Estadi, 19 · Olot
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E-learning o la digitalització
aplicada a la formació

cipants, la relació directa i, fins i tot, els contactes i el
sentiment de comunitat. Cal tenir en compte que de
vegades la formació pot ser a través de plataformes
digitals però en viu i en directe, en lloc de treballar
amb material preparat o gravat. L’M-learning ja és
una evolució de les dues anteriors, però aprofitant

LA FORMACIÓ A DISTÀNCIA JA FA TEMPS QUE ESTÀ INVENTADA. ELS QUI JA TENEN ALGUNS ANYS

la flexibilitat que donen els telèfons mòbils o bé les

SEGUR QUE RECORDEN AQUELLS CURSOS A DISTÀNCIA QUAN ENCARA NO EXISTIA INTERNET NI EL

tablets. Una altra opció que pot donar moltes possi-

CORREU ELECTRÒNIC. RECORDEM QUE S’ENVIAVA EL MATERIAL A CASA, CALIA ESTUDIAR DIFERENTS

bilitats és el que s’anomena microlearning. Aquesta

CAPÍTOLS I FINALMENT ES FEIA UN TEST QUE S’ENVIAVA AL CENTRE FORMATIU CORRESPONENT

metodologia permet concentrar els coneixements

PER A LA SEVA AVALUACIÓ. AIXÍ VAN FUNCIONAR MOLTS CURSOS A DISTÀNCIA DURANT MOLTS

en petites unitats de formació adaptades a l’usuari.

ANYS. INTERNET, EL CORREU ELECTRÒNIC I LES PLATAFORMES MÒBILS HAN REVOLUCIONAT EL

Aquest sistema es pot utilitzar sobretot quan s’han

MÓN DE LA FORMACIÓ. ACTUALMENT A LA FORMACIÓ A DISTÀNCIA SE L’ANOMENA E-LEARNING I

de donar instruccions o fer manuals en línia.

ÉS SIMPLEMENT L’EVOLUCIÓ DE LA FORMACIÓ A DISTÀNCIA TRADICIONAL PER CORRESPONDÈNCIA,

Avantatges de la formació on-line

PERÒ SUMANT-HI LES POSSIBILITATS QUE APORTEN LES NOVES TECNOLOGIES.

La formació online o en línia té molts avantatges, però

XR EXPO XR EXPO

un dels principals és la flexibilitat horària i la possibili-

La formació aplicada a la realitat virtual.

REDACCIÓ

tat de fer-la compatible amb la feina o amb altres es-

Modalitats de formació a distància

tudis. Es pot accedir als materials de la formació les 24

Actualment es parla també de B-learning o blended

hores al dia els 365 dies a l’any. I com que actualment

learning. Es tracta simplement d’una formació hí-

accedir a les plataformes digitals es pot fer en qualse-

brida o semipresencial. Amb aquesta modalitat es

vol moment, això vol dir que la formació es pot fer a

tracta d’aprofitar el millor de les dues tecnologies

qualsevol hora i ofereix la possibilitat de formar-se a

entre E-learning i presencial. Les hores presencials

les persones amb càrregues familiars o amb dificul-

poden ser de molta utilitat per a resoldre dubtes, fer

tats de conciliació. Aquesta formació requereix però

exercicis pràctics i sobretot fer equip i tenir contacte

un mínim de cultura digital. Es preveu que, a mesura

humà amb la resta d’alumnes. Molta part del valor

que les noves tecnologies evolucionin, hi haurà més

dels cursos són les experiències aportades pels parti-

possibilitats de fer la formació digital més efectiva.

El 25è aniversari de la UVIC – UCC,
un projecte per a una ciutat

no va ser fàcil, en especial, pel fet que tots recordem
els dubtes sobretot respecte a la viabilitat econòmica del projecte.
Per a Vic la influència de la Universitat va anar més
enllà del fet estrictament acadèmic i ha estat un
motor de transformació econòmica i inclús cultural

REDACCIÓ

E

de la ciutat de Vic i, fins i tot, de la comarca d’Oso-

l 25è aniversari de la UVic-UCC commemora

cialment es deia Escola Universitària de Mestres

na. Ha estat una oportunitat per obrir el territori a

la data del 21 de maig de 1997, en què el Parla-

Balmes. En els anys següents es van anar sumant

nous influxos i aconseguir una transformació tam-

ment de Catalunya va aprovar per unanimi-

estudis com Infermeria o Empresarials, que van

bé urbanística amb la influència del campus univer-

tat la Llei de reconeixement de la llavors Universitat

anar consolidant el projecte fins que a principis dels

sitari en constant creixement. El projecte ha escrit

de Vic. En aquell moment feia 20 anys que un grup

anys 90 es va començar a valorar la possibilitat de

durant 25 anys una història d’èxit i podem dir que ha

de professors del col·legi de Sant Miquel de Vic, li-

ser reconeguts com a quarta universitat que naixia

marcat un abans i un després per a la ciutat de Vic i

derats per Ricard Torrents, havien creat la que ofi-

fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. El camí

per a tota la comarca.
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Fem turisme
sostenible!

