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preus dels aliments i altres productes bàsics i de primera necessitat, i ho fa amb tanta força
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de la població. Això provoca que s’hagi reduït el poder adquisitiu de la majoria de les famí-
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que el problema de l’augment de preus ve derivat de l’evolució de la pandèmia i de la guer-
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que d'altres, i molt. Especialment a qui té menys recursos. Fer la compra avui dia ens surt
més cara que no pas fa un temps enrere. Tots hem pogut comprovar que s’han disparat els
que ara per ara s’està convertint en una de les grans preocupacions per a una bona part
lies, les quals han de fer front a unes despeses que cada vegada són més elevades. Sembla
ra de Rússia a Ucraïna, ja que són grans exportadors de molts dels productes essencials.
Aquest argument l’anem sentint des de l’inici del conflicte, i una part de raó no els falta,
però, tinc la sensació que aquest conflicte s’està convertint en una retòrica, ja que per l’altra banda n’hi ha uns quants que se n’estan aprofitant al màxim per beneficiar-se de la situació i incrementar encara més els seus marges. També ens diuen que l’economia funciona.
Sí, malament, però així funciona.
Ens trobem davant d’un escenari marcat per una incertesa que no sabem ni quan ni com
s’acabarà. Tots som conscients que menjar no pot ser un luxe, sinó que és una necessitat
bàsica i fonamental. Cal buscar solucions factibles per a totes aquelles famílies que obtenen
menys ingressos. Si es vol combatre aquestes situacions injustes de desigualtat i en alguns
casos de pobresa, urgeix actuar i prendre mesures perquè la inflació no es descontroli i acabi sent un risc per al benestar social. S’ha d’eliminar tota la burocràcia innecessària i arribar
a acords per generar més i millors llocs de treball que permetin viure com a mínim amb dignitat. Actualment, tenir una feina no significa necessàriament poder arribar a final de mes
i, malauradament, en són molts els que ho saben prou bé que això no és així, cobrant sous
precaris que els impedeix fer quadrar els seus comptes. Sens dubte que no anem massa bé,
però qualsevol crisi ens ha de permetre veure una oportunitat de canvi i una oportunitat
per a facilitar que la nostra societat sigui d’una vegada per totes equitativa per a tothom.•
Núria Garriga
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L’ORIGINALITAT I LA
PERSONALITZACIÓ GUANYEN TERRENY A
L’HORA DE TRIAR ELS REGALS CORPORATIUS

Celebrar
Nadal a l’empresa:

les claus per
motivar els equips
en aquestes dates
QUASI TRES ANYS DESPRÉS DE L’INICI DE LA PANDÈMIA QUE VA PARALITZAR EL MÓN, LES EMPRESES
ES PREPAREN PER REPRENDRE LA NORMALITAT EN EL PRIMER NADAL SENSE RESTRICCIONS PER LA
COVID. EL REPARTIMENT D’OBSEQUIS, LES CELEBRACIONS I ELS ÀPATS GRUPALS TORNARAN A LES
ORGANITZACIONS PER ACOMIADAR UN ANY COMPLEX, MARCAT PER LA HIPERINFLACIÓ, ELS
PROBLEMES D’ABASTIMENT, LA CRISI ENERGÈTICA I ELS EFECTES DE LA GUERRA A UCRAÏNA.
LES GANES DE GAUDIR NOVAMENT DE LES TRADICIONS NADALENQUES TOPARAN, PER TANT,
AMB UN ESCENARI QUE CONVIDA A LA PRUDÈNCIA I A LA CONTENCIÓ, PERÒ QUE TAMBÉ
EMPENY ELS EMPRESARIS A PREMIAR L’ESFORÇ I EL COMPROMÍS DELS SEUS EQUIPS
HUMANS AL LLARG D’UN DELS TRIENNIS MÉS DIFÍCILS QUE ES RECORDEN.

← Sumari

Pàgina següent →

4 | Campanya de Nadal

—
UN ESTUDI DE LA UNIVERSITAT DE
BAYLOR (TEXAS, ESTATS UNITS)
CONCLOU QUE AQUELLES EMPRESES
QUE FAN SERVIR OBSEQUIS
PROMOCIONALS VENEN FINS A UN 22%
MÉS QUE AQUELLES QUE NO HO FAN

—
ductes i serveis. En el cas de la roba corporativa, a més, com ara les samarretes
o les jaquetes, les persones contribueixen a donar visibilitat a la companyia en
els seus desplaçaments dintre i fora de l’horari laboral. Aquest darrer aspecte és
JORDI CABANAS

important: segons una anàlisi de Neuromedia, cada persona rep un impacte pu-

La panera tradicional sempre és ben rebuda. L’ADFO fan paneres personalitzades.
CÈLIA ROCA

P

blicitari cada deu segons, la qual cosa que equival a 6.000 impactes diaris. Tot i
això, s’estima que un individu és capaç retenir un màxim de divuit missatges. Per
tant, l’originalitat del suport triat i els temps d’exposició a una imatge de marca
és fonamental per formar part d’aquesta vintena de marques o eslògans que els
usuaris memoritzaran.

er a moltes companyies, Nadal és el moment en què es duen a terme

També en relació amb la publicitat, un altre dels avantatges dels regals d’empre-

més accions de reconeixement envers les persones treballadores i col·

sa és que acostumen a tenir un efecte més durador que no pas les campanyes o

laboradores, com freelancers, proveïdors i distribuïdors, sense oblidar-ne els

anuncis llançats als mitjans de comunicació, sovint esporàdics i amb una durada

clients i inversors. Aquest gest pot anar lligat a l’anunci d’una dada favorable en

limitada. Incloent-hi el nom de l’empresa a productes de papereria —com ara bo-

tancar l’any, com ara un increment de les vendes o de la facturació, i pot servir per
mantenir la motivació del personal involucrat en l’empresa. Així mateix, també
pot ajudar a fidelitzar els compradors i altres organitzacions que intervenen en la
seva activitat, reforçant alhora la imatge de marca.

xarcuteria selecta

Les opcions per a mostrar agraïment inclouen des de les felicitacions personalitzades fins als obsequis, com ara les paneres, les targetes-regal, les retribucions
en metàl·lic extraordinàries o els regals corporatius —és a dir, amb alguna imatge
lligada a la identitat visual de la companyia—, passant pels dinars i sopars de grup
o les dinàmiques de team building. Tot i que la creativitat i l’originalitat són essencials per incrementar-ne l’impacte i el record, els regals tradicionals continuen presents a l’esfera laboral.

Beneficis dels regals d’empresa
Enfortir el vincle amb la plantilla, els col·laboradors i els clients abans de Nadal
mitjançant regals corporatius és una de les estratègies corporatives més eficaces
i rendibles. Així ho demostra un estudi de la Universitat de Baylor (Texas, Estats
Units), que conclou que aquelles empreses que fan servir obsequis promocionals
venen fins a un 22% més que aquelles que no ho fan. Això respon a un increment de
l’exposició dels compradors actuals o potencials a la imatge de marca, però també al factor emocional, en el cas dels empleats i empleades, ja que rebre i gaudir
del regal pot millorar la seva percepció de la companyia. Les estadístiques revelen
que, en línies generals, els regals acostumen a ser ben rebuts: d’acord amb una
enquesta recent, aproximadament dues de cada tres persones que decideixen no
utilitzar un obsequi corporatiu el regalen als seus coneguts abans de llançar-los.
«Els regals d’empresa fidelitzen el talent, són un reconeixement que posa en valor
els empleats», afirma Débora Muñoz, directora de Recursos Humans de la companyia tecnològica Softonic, amb seu a Barcelona.
Al mateix temps, els obsequis corporatius poden contribuir a generar nous negocis, ja que la visió d’un producte amb el logotip d’una empresa pot despertar
la curiositat i l’interès de terceres persones envers la seva activitat i els seus pro← Pàgina anterior

www.lacasadelpernil.com
C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
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lígrafs, llapis, llibretes o carpetes—, bosses, peces de roba, accessoris i material
informàtic, entre d’altres, es pot aconseguir un impacte continuat entre les persones que el veuen habitualment o en fan ús. Fins i tot, cal tenir en compte que
aquests regals es poden considerar com a despeses de representació, per la qual
cosa les companyies els poden desgravar en el pròxim exercici fiscal.
Aquests beneficis expliquen el gran pes dels obsequis corporatius en el conjunt de
l’economia global. Just abans de l’esclat de la pandèmia, el sector movia 23.300
milions d’euros anuals arreu del món.

Com encertar-la amb els obsequis de Nadal
Malgrat els avantatges indicats, la pandèmia ha perjudicat aquest àmbit d’actiamb l’objectiu de disminuir les possibilitats de contagi. De tota manera, no és pas
l’única raó, ja que a això se suma la caiguda de les transaccions comercials amb la
Xina —país on es fabrica bona part d’aquests productes— i l’auge del marxandatge

PUIG FRANCÓ

vitat. Un dels motius ha estat un retrocés en la pràctica de lliurar objectes físics,

Imatge exterior de l’Hotel Puigfrancó, situat a Font Rubí, a les afores de Camprodon.

ecològic, que aposta per la reducció de paper i plàstic per motius mediambientals.
D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 94% dels articles promocionals produïts per empreses xineses són «altament contaminants». Aquest context
ha estat aprofitat per les companyies per reduir-ne la despesa, justificant aquesta
decisió amb arguments lligats a l’ecologia o la salut de les persones. La pressió per
obtenir determinades certificacions o segells ambientals, sense perdre de vista els
objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, també juga en
contra dels formats tradicionals.
SEGUEIX A LA PÀGINA 8 >>>

PROXIMITAT · QUALITAT · IDENTITAT
lotsdorigen.cat

LOT 03

LOT 12

6 productes

10 productes

19,90€ + IVA

22,90€ + IVA

LOT F02

6 productes

17 productes + caixa de fusta

29,90€ + IVA

LOT 24

LOT 25

6 productes

10 productes

10 productes ecològics

41,90€ + IVA

Lots de Nadal 100% catalans

Més informació i comandes:
lotsdorigen@lotsdorigen.cat

LOT 04

LOT 17

38,90€ + IVA

Descarrega el catàleg 2022

59,90€ + IVA

79,90€ + IVA

LOT 35

105,90€ + IVA
23 productes

Catàleg 2022
← Sumari
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C/Josep Pla, 8
17252 Calonge i Sant Antoni
Girona
+34 972 650 226
info@girogift.com
www.girogift.com

Quin és el teu
compromís amb
el planeta?

Comunica d’una
manera responsable

objectes publicitaris		

regals d’empresa		

promocions

merchandasing

tèxtil pro

omocional i laboral

sostenibilitat
ecològic
reciclatge
medi ambient
biodegradable

Consulta
el nou catàleg
regal de protocol

fabricacions especials

campanyes de fidelitat
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ASPECTES COM ARA LA
PERSONALITZACIÓ I L’ORIGINALITAT
DELS OBSEQUIS, L’ELECCIÓ D’UNA
DATA ASSENYALADA COM NADAL,
QUE COINCIDEIX AMB EL BALANÇ
DE L’ANY; LA MANERA DE LLIURARLOS I QUE ELS REGALS TINGUIN
RELACIÓ AMB LA MARCA SÓN
BONES PRÀCTIQUES QUE AJUDEN
A INCREMENTAR-NE L’IMPACTE
POSITIU

—
Per bé que el nou escenari pot crear un marc poc favorable per reactivar els regals
d’empresa per Nadal, hi ha fórmules que poden ajudar a mantenir aquest hàbit,

Aspectes com ara la personalització, l’originalitat i la utilitat dels obsequis, l’elecció d’una data assenyalada com Nadal per preparar-los, que coincideix amb

GABINO

tot adaptant-lo a les necessitats i demandes actuals.

La Casa del Pernil ofereix tot tipus de pernil de màxima qualitat.

el balanç de l’any; la manera de lliurar-los i que els regals tinguin relació amb la
marca són bones pràctiques que ajuden a incrementar-ne l’impacte positiu. Les
qüestions mediambientals també són importants, tant per a l’empresa com per
als valors dels destinataris del regal. En aquest sentit, és recomanable optar per
productes reutilitzables, elaborat amb materials biodegradables i naturals i que
a la llarga no generin molts residus. Una altra tendència a l’alça és triar productes ecològics i, en el cas dels aliments o les peces tèxtils elaborades amb teixits
naturals, per l’agricultura ecològica i de km 0. D’aquesta manera, l’empresa no
només transmetrà interès per la salut i el benestar dels seus col·laboradors, sinó
també per impulsar l’economia local i de proximitat, la qual cosa té una petja de
carboni inferior als productes d’importació. També pel que fa als aliments, cal estar atents a aquelles persones que tinguin necessitats específiques quant a dieta
—vegetariana, vegana, halal, kosher, etc.— o que pateixin problemes d’al·lèrgies i
intoleràncies.

per escollir. Els obsequis van ser de tipus tecnològic per estar en consonància amb
l’activitat de l’empresa i per adequar-se als interessos de la plantilla.
Els regals nadalencs també poden no ser físics. És el cas de les participacions o
dècims de loteria per a la Grossa de Nadal o de Cap d’Any, amb els quals s’aconsegueix que l’equip participi d’una il·lusió compartida i que tingui la possibilitat
d’obtenir un premi econòmic elevat. Aquesta tradició, però, s’ha reinventat en els
darrers anys gràcies a la digitalització. L’administració de loteries El Ninot de la Sort,
a Esplugues de Llobregat, és una de les que ha optat per solucions que facilitin la
venda de dècims en línia mitjançant una plataforma personalitzada i privada per

Un cop més, l’originalitat n’és la clau. «La panera de sempre és molt acceptada en
l’àmbit local, però a escala internacional no és tan tradicional, i quan et mous en
aquests mercats cal ser més creatiu», assegura Muñoz. «El fet que cada any hi hagi
un regal diferent introdueix un factor sorpresa que té molt bona acollida, ja que
els empleats no donen tant de valor als regals si cada any són el mateix», diu la
responsable, qui recorda que l’any passat Softonic va oferir tres opcions de regals

a empreses. «Vam crear-la el 2019 a petició dels compradors», n’explica el responsable, Josep Farré, qui assegura que prop de trenta empreses, incloent-hi asseguradores, centres mèdics i indústries, ja han optat per aquesta modalitat. I la
xifra, afirma, s’incrementa any rere any. Aquest servei gratuït permet als empleats i empleades comprar per Internet els dècims del número escollit, que queden
custodiats per l’administració de loteries o bé es fan arribar per correu postal, si se
n'abona l’import de l’enviament. També poden facilitar a les empreses, sota petició, el llistat de tots els empleats i empleades que hi han comprat un dècim. En el
cas que aquest surti premiat al sorteig, els imports fins a 2.000 euros es poden cobrar directament al compte bancari de cada treballador o treballadora. «Els clients
ens ho agraeixen, perquè això evita que un membre de l’empresa hagi d’anar amb
molts diners pel carrer, i prevé la pèrdua o la sostracció de dècims, com admeten
que passa de tant en tant», diu Farré.

Cuidem els nostres arbres, collim els fruits
i els torrem com hem fet sempre a casa

www.ca-rosset.com
← Pàgina anterior
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Reforçar els lligams amb àpats i esdeveniments
Un altre dels clàssics de Nadal són els actes d’empresa, especialment els dinars
i sopars d’equip, entre altres celebracions presencials. Atès que, en el dia a dia
laboral, els treballadors i treballadores es poden sentir estressats i incòmodes,
els experts en Recursos Humans consideren que és important organitzar esdeveniments on puguin divertir-se i relaxar-se plegats.
«Per a nosaltres, el sopar de Nadal és fonamental perquè tenim molts empleats
treballant en remot», apunta Muñoz. «Els paguem el viatge a Barcelona perquè
coneguin en persona els seus companys i hi comparteixin moments divertits, ja
que un dels nostres valors és gaudir amb la feina», explica.
Per tal de fer que s’hi sentin còmodes, els psicòlegs recomanen evitar parlar-hi de
feina. Així, els empleats i empleades se sentiran en un ambient distès i podran passar un moment agradable al costat dels seus caps. Altres bones pràctiques consisteixen a preparar invitacions personalitzades, i amb un disseny original i atractiu,
per a totes les persones convidades a la trobada, amb la qual cosa s’aconsegueix

namental. Per crear un ambient acollidor, convé fer ús de colors i elements festius
que potenciïn l’atmosfera nadalenca. Si es decideix muntar un arbre de Nadal, cal
tenir presents factors com ara l’ecologia o la sostenibilitat. Per això, decantar-se

LOTS D'ORIGEN

de subratllar la importància que té cada professional dintre de la companyia. A
més, els destinataris s’hi sentiran més valorats. La decoració també té un rol fo-

L’empresa Lots d’Origen elabora lots de productes 100% catalans. Imatge de cerveses artesanes.

per un avet artificial pot ser una bona elecció que, a més, ajudarà l’empresa a estalviar a llarg termini gràcies a la reutilització i en facilitarà la instal·lació i la retirada anuals.
També cal triar el tipus de càtering que se servirà als convidats. Una taula de bufet pot ser ideal perquè cada empleat pugui escollir allò que més li agrada. D'altra

Idees per vendre abans de Nadal

banda, un menú premium pot reforçar la imatge de l’empresa davant dels assis-

L’arribada de Nadal no només pot servir per estrènyer lligams amb els equips hu-

tents. El menjar ha de ser variat, per respondre a la diversitat de preferències i

mans, sinó també per donar una empenta final a les vendes de la companyia

necessitats dietètiques. Si hi ha varietat, tothom s’hi sentirà bé. Si l’àpat vol estar

abans que acabi l’any.

en consonància amb la responsabilitat social corporativa (RSC) de l’organització,
es recomana reservar restaurants o serveis de càtering que incloguin matèries

Tot i que cada empresa té unes necessitats de màrqueting específiques, cada

primeres de producció biològica i de proximitat.

cop més establiments s’avancen a les rebaixes, oferint descomptes abans de Nadal que incitin a comprar en comptes d’esperar al gener. El llançament d’ofertes

Cada cop són més les empreses que, a més, hi incorporen propostes addicionals

flaix o descomptes, amb un suport de campanyes en línia, sovint donen bons

com ara els concursos de ball, música o les rifes poden dinamitzar la vetllada i

resultats. Una altra possibilitat és endegar un mercat de Nadal a Internet amb

convertir-la en un esdeveniment inoblidable. «Sempre preparem alguna sorpre-

les últimes unitats en estoc o bé amb productes que l’empresa vulgui descatalo-

sa o activitat per als assistents que els faci gaudir i interactuar amb els companys

gar. Fins i tot, hi ha companyies que aprofiten el format del tradicional calendari

amb qui no coincideixen habitualment, i això ajuda a millorar la comunicació a la

d’advent per llançar cada dia un sorteig.

feina», comenta la directora de Recursos Humans de Softonic. Lliurant un petit
obsequi a cada participant, a més, l’organització farà que els professionals s’hi

Una altra proposta són els showrooms exclusius per als clients i proveïdors, sigui

sentin encara més còmodes i agraïts.

presencial o en línia on s’ofereixen productes seleccionats o les últimes novetats

A més dels àpats o sopars de Nadal, altres formats d’esdeveniments són les

sector de la moda.

de l’empresa. Aquesta estratègia acostuma a funcionar especialment bé en el
activitats de teambuilding, el tradicional amic invisible i el Family Day, una jornada de portes obertes de l’empresa per als familiars i amics de la plantilla.

Finalment, dintre de les estratègies d’inbound marketing, també contribueix a re-

«Genera un molt bon impacte, perquè els fills i les parelles tornen a casa amb

forçar la imatge de marca regalar continguts de valor gratüts —e-books, infogra-

una percepció positiva de l’empresa, sempre que l’acte estigui ben organit-

fies, estudis de mercat o webinars en obert— que siguin interessants i útils per als

zat», adverteix Muñoz.

internautes.

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

 +34 627 44 96 46 -  citricseco@ecomingo.com

Som productors de

Taronges i mandarines
ecològiques

www.ecomingo.com
← Sumari
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Lluís Bassat,
PUBLICISTA

NOA OMEDES

« La veritat,
ben dita,
ven sempre
més que la
mentida»

ENGUANY HA FET TRES DÈCADES DE LA POSADA DE LLARG
DE BARCELONA DAVANT DEL MÓN, EN DOS ESPECTACLES
QUE VAN DUR UN CANVI DE PARADIGMA A L’OLIMPISME.
MOVENT-NE ELS FILS, EL TALENT I L’EXPERTESA: LLUÍS
BASSAT COEN (BARCELONA, 1941). EL SEU PERIPLE
PROFESSIONAL ÉS TAN ACLAPARADOR COM AQUELLES
DUES CERIMÒNIES; DESPRÉS D’INICIAR ELS ESTUDIS DE
DRET I CIÈNCIES ECONÒMIQUES I D’HAVER TREBALLAT COM
A VENEDOR DE TELEVISORS A DOMICILI, VA FUNDAR BASSAT
& ASOCIADOS, QUE CINC ANYS DESPRÉS S’INTEGRARIA A
OGILVY & MATHER. MÉS TARD, DES DE 1984 I DURANT DEU
ANYS, VA SER ASSESSOR DE PUBLICITAT, COMUNICACIÓ
I IMATGE DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
LA SEVA TRAJECTÒRIA LI HA VALGUT MÉS DE 400 PREMIS

← Pàgina anterior

PUBLICITARIS NACIONALS I INTERNACIONALS, ENTRE ELS
QUALS HI DESTAQUEN EL PREMI AL MILLOR PUBLICITARI
ESPANYOL DEL SEGLE XX (2000) I EL PREMI NACIONAL DE
PUBLICITAT (2008). EL 2012 VA REBRE LA CREU DE SANT JORDI
I HA ESTAT NOMENAT DOCTOR HONORIS CAUSA PER LA
UNIVERSITAT EUROPEA DE MADRID (2005) I LA UNIVERSITAT
DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA (2021).
ÉS AUTOR DE DIVERSOS LLIBRES, INCLOENT-HI EL
BESTSELLER EL LLIBRE VERMELL DE LA PUBLICITAT (1993) I
SOMIA COM LUTHER KING, PARLA COM OBAMA, MANA SENSE
MANAR I SIGUES TU MATEIX (2020), EL SEU DARRER TREBALL
PUBLICAT I EL PENÚLTIM QUE HA ESCRIT.
DOTZE ANYS DESPRÉS DE LA PRIMERA CONVERSA, EIX
PROFESSIONAL TORNA A PARLAR AMB EL PUBLICITARI MÉS
INFLUENT DEL NOSTRE PAÍS.
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CÈLIA ROCA

«

Voldria començar l’entrevista felicitant-lo pel
seu aniversari, que va ser ahir, 6 d’octubre. No
ha de ser fàcil recordar totes les fites assolides
al llarg d’aquests anys.
No. Per això acabo d’escriure el meu vuitè llibre: Si
la memòria no em traeix, on apareix tot allò que més
recordo, és a dir, el que va causar un impacte al

LA CREATIVITAT ÉS FER
ALGUNA COSA DIFERENT
D’ALLÒ QUE S’HA FET
SEMPRE, MILLOR DEL
QUE S’HA FET SEMPRE
I QUE, A PARTIR
D’AQUELL MOMENT, ES
CONVERTEIXI EN LA
NOVA MANERA DE FER»

meu cervell i que no he oblidat.

visió, cada cop amb audiències més reduïdes i
fragmentades per l’increment de l’oferta. Recupero una pregunta que li vaig fer ara fa dotze anys: encara els queda recorregut com a suport publicitari?
Quan va aparèixer la publicitat a la televisió als
anys seixanta, es va dir que desapareixerien la ràdio i la premsa escrita. I no ha estat així. Jo crec
que la ràdio continuarà sent un gran mitjà de co-

Vegem-ne un exemple: amb quin moment de la
seva vida com a empresari es quedaria?
Quan tenia cinquanta anys i vaig fer les cerimònies
olímpiques de Barcelona 92.

«

Tirem més enrere. Algun cop ha dit que va començar a interessar-se per la creativitat a l’edat
de només dotze anys. El 2014, aquest concepte

municació, i la premsa, si evoluciona adequada-

LA PANDÈMIA ENS
HA DEIXAT UNA
LLIÇÓ MOLT TRISTA:
QUE L’ÉSSER HUMÀ
ÉS MÉS FRÀGIL DEL
QUE PENSÀVEM»

ment, també. Per tant, tots dos continuaran sent
un suport publicitari molt útil.
Quin perfil han de tenir els nous publicistes per
donar resposta a aquestes noves maneres de
comunicar?
Hem de saber de tot. Del comportament humà,

va donar nom a un dels seus llibres. Què és per

de les noves maneres de viure i de treballar, de

a vostè la creativitat?

l’oci, de la situació econòmica del nostre país i del

És fer alguna cosa diferent d’allò que s’ha fet sempre,
millor del que s’ha fet sempre i que, a partir d’aquell
moment, es converteixi en la nova manera de fer.
Precisament, durant els mesos més durs de la
pandèmia, els professionals de la publicitat han

«

NO POSARIA LA MEVA
MARCA EN MANS
D’UN INFLUENCER, JA
QUE POT DIR EL QUE
VULGUI SOBRE ELLA»

món... Per això és tan apassionant la professió de
publicista.

Ha esmentat les marques diverses vegades. És
partidari d’associar-ne el nom a l’empresa que

hagut d’esprémer el seu potencial creatiu per

les ha creades o de publicitar-les de manera in-

reactivar les vendes amb l’economia i el con-

dependent?

sum funcionant sota mínims. Quines lliçons ha

Sempre ha defensat que la publicitat ha de ser

Depèn. La General Motors ni tan sols fa aparèi-

deixat la covid als publicistes?

honesta. Fins i tot, ho va recordar al seu discurs

xer el seu nom quan anuncia el Cadillac. En canvi,

Una lliçó molt trista: que l’ésser humà és més fràgil

en ser investit doctor honoris causa a la Univer-

Ford dona nom a tots els seus cotxes Ford: Ford

del que pensàvem. Per aquest motiu, tants pro-

sitat Europea de Madrid. Com encaixa aquesta

Kuga, Ford Mustang... Són dues estratègies dife-

ductes fan tanta referència ara a la salut.

reivindicació en allò que ja es coneix com l’èpo-

rents que tenen pros i contres.

Vivim moments d’una gran incertesa i convul-

La veritat, ben dita, ven sempre més que la men-

A més de publicista i empresari, és col·

sió en l’àmbit econòmic. Com endegar una cam-

tida, la qual pot enganyar un cop, però el consu-

leccionista d’art contemporani des de 1968

panya efectiva en aquest context?

midor ja no tornarà més a comprar aquella marca.

juntament amb Carmen Orellana, la seva dona.

Les notícies falses provoquen la desconfiança.

Quina influència ha tingut aquesta afició en la

ca de la postveritat?

És cert que en moments de crisi econòmica el
consum es contrau, així que aquesta és una bona

seva carrera com a publicista?

oportunitat per als productes que tenen una bona

Darrerament, la publicitat s’està endinsant en

M’ha permès comprendre els moviments artístics

relació qualitat-preu.

entorns menys regulats, com ara el màrqueting

contemporanis que influeixen directament en la

d’influencers o el metavers. Això podria arribar

direcció de l’art publicitari.

tenir efectes negatius en la confiança i la proQuines característiques hauria de tenir aques-

tecció dels consumidors?

Per acabar, i aprofitant la proximitat de Nadal,

ta acció perquè funcioni?

Jo no posaria la meva marca en mans d’un influen-

quines recomanacions donaria a aquelles em-

S’ha de dir d’una manera clara i contundent. Potser,

cer, ja que pot dir el que vulgui sobre ella. En tot cas,

preses que vulguin llançar una campanya efi-

utilitzant la publicitat comparativa.

rodaria amb ell unes imatges, dient exactament el

caç en aquestes dates?

que li convé a la marca. I sobre el metavers, encara

Si són productes que es venen especialment en

Segons la seva experiència, què proporciona re-

s’ha de veure si és útil i rendible per a la comunica-

aquestes dates, com ara el cava, el torró, les jo-

sultats més bons: els arguments racionals o els

ció publicitària.

guines, les colònies o els perfums, que en llancin

missatges emocionals?

la campanya i que confiïn la seva comunicació als

Si el producte té un clar avantatge sobre la seva

Aquests nous formats d’Internet conviuen

millors professionals. En cas contrari, millor espe-

competència, jo li diria que triï els arguments raci-

amb els mitjans de comunicació tradicionals,

rar fins al gener o febrer, ja que hi ha molta menys

com ara la premsa en paper, la ràdio o la tele-

saturació publicitària.

onals. Sinó, faria servir l’emoció perquè els consumidors prefereixin la nostra marca.

← Sumari
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La inflació es converteix en un nou
repte per als sectors industrials

Equilibrar el deute i el finançament.
En temps d’inflació pot ser una bona
idea endeutar-se ja que el valor del
diner es devalua a mesura que augmenten els preus. D’altra banda, però

LA PUBLICACIÓ DE L’ÍNDEX AVANÇAT DE SETEMBRE DE PREUS AL CONSUM A ESPANYA, AMB UNA DADA

una de les conseqüències de la infla-

PROVISIONAL DEL 9% HA DONAT UNA MICA D’ESPERANÇA. UTILITZANT UNA EXPRESSIÓ QUE ERA FAMILIAR A

ció, per a les empreses que busquen

L’ÈPOCA DE LA COVID PODEM DIR QUE FINALMENT SEMBLA QUE ES DOBLEGA LA CORBA, JA QUE LA INFLACIÓ DEL

finançament, és una escalada dels ti-

MES D’AGOST ENCARA MANTENIA ELS DOS DÍGITS EN SITUAR-SE EN UN 10,5% A ESPANYA I UN 10,2% A CATALUNYA.

pus d’interès. Estudiar els calendaris
de pagament i el fer una bona gestió

REDACCIÓ

afectats per la inflació. En alguns

financera és bàsic per poder combatre

L

nacional de pujada dels cost dels trans-

jada dels preus de l’energia i es va situar

moment per fer inversions en tecnolo-

al 10%, un nou rècord dins al zona Euro.

gies noves, en robotització i sobretot

demanda pot baixar o els proveïdors

Mentre l’escalada de preus es compor-

en elements que abarateixin el cost de

poden no tenir tots els components,

Posar atenció en els Recursos Hu-

ta a Europa com una segona pandè-

l’energia en el camp de les renovables.

com en el cas de la crisi dels microxips.

mans: La capacitat de lideratge con-

mia, els metges de l’economia, -es a

La necessitat de reduir costos pot por-

Tots aquests elements combinats amb

tinua sent fonamental en èpoques

dir el Banc Central Europeu- segueixen

tar a potenciar el desenvolupament de

l’augment dels preus del transport i

d’incertesa com les que estem passant.

indicant que la inflació saludable per a

la robotització dels processos i un crei-

dels contenidors internacionals han

Enfocar la gestió en aconseguir una

l’economia ha d’estar al voltant del 2%.

xement definitiu de les fonts d’energia

de fer replantejar els plans estratègics

cohesió de l’equip buscant elements

Com afecta aquesta pujada de preus

que no depenen del petroli.

dels propers anys: buscar proveïdors

de motivació, més enllà de les puges

a taxa d’inflació interanual de la

ports pot portar a tornar a mirar els

casos no es pot aturar el ritme de lliu-

els efectes negatius d’una pujada de ti-

Eurozona va pujar nou dècimes

mercats locals i fer-los recuperar quota

raments ni la reposició del inventaris

pus combinada amb un augment dels

al setembre impulsada per la pu-

de mercat. Ara més que mai és un bon

però el diner perd valor amb la inflació,

costos i amb la necessitat de mantenir

els pagaments es poden endarrerir, la

les inversions.

a les empreses i quins elements hi ha

de proximitat, recuperar clients per-

de salaris, és un element imprescindi-

per fer-hi front?. Fer una bona anàlisi

Anar en compte amb els contractes

duts durant la globalització, i sobretot

ble per augmentar el compromís de la

de com afecta la inflació a la tresoreria

de proveïdors i clients. Els contrac-

augmentar la potència del departa-

plantilla enmig de possibles complica-

i als marges comercials hauria de ser el

tes a llarg termini poden ser els que

ment comercial.

cions i dificultats.

primer pas abans de buscar solucions.

estiguin més afectats per la inflació.

Alguns punts en els que l’empresa pot

Indexar el preu dels materials, és a dir

gestionar la inflació son els següents:

pujar el cost de la matèria prima del
producte en funció de la puja de preus,

Revisar els projectes d’inversió. És

en el cas dels metalls per exemple o

necessari plantejar si cal tirar endavant

dels cereals, seria el millor escenari.

els projectes estudiant detalladament

Replantejar condicions i negociar els

les inversions a cada secció en funció

contractes, en cada cas des del poder

de l’efecte que tingui sobre els marges i

de negociació que es tingui, és el que

la tresoreria. Evidentment davant una

tocarà fer als departaments de com-

reducció radical de la demanda i una

pres i als departaments comercials en

pujada exponencial dels preus i dels

cas de que no es vulgui posar en risc la

costos, potser caldrà replantejar o en-

viabilitat del negoci.

darrerir alguns projectes d’inversió. De
tota manera en un context inflacionis-

Optimitzar la cadena de subminis-

ta poden sorgir oportunitats en alguns

trament ja que aquest element és

sectors. Per exemple: un context inter-

un dels que més es poden veure

SERRALLERIA

ALUMINI, PVC i FUSTA

• INOX. • FERRO • ALUMINI • PORTES AUTOMÀTIQUES

938 290 156

www.metallpuig-reig.com

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

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

serveis intersectorials
www.muntatgesindustrials.com
← Pàgina anterior
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VIRTUAL
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L’empresa Coesbag
ofereix solucions a mida
per al sector porcí ecològic
QUAN PARLEM DE RAMADERIA ECOLÒGICA, ENS REFERIM A UN SISTEMA DE PRODUCCIÓ
DE BESTIAR QUE TÉ COM A OBJECTIU PRINCIPAL LA SALUT DEL CONSUMIDOR A TRAVÉS DEL
BENESTAR DELS ANIMALS I DE LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT. UN DELS OBJECTIUS ÉS
MANTENIR A RATLLA LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL RESPECTANT LA SEVA FERTILITAT NATURAL I
LA SEVA BIODIVERSITAT, TENINT EN COMPTE L’APROFITAMENT RACIONAL DELS RECURSOS I PER
TANT AMB UNA CÀRREGA RAMADERA ADEQUADA PER EVITAR L’IMPACTE NEGATIU SOBRE EL
MEDI. L’EMPRESA D’AVINYÓ COESBAG OFEREIX INSTAL·LACIONS A MIDA PER A LA CRIA DE PORCS
COESBAG

EN CONDICIONS ÒPTIMES D’ESPAI I SALUBRITAT.

Instal·lació de porcs ecològics.
REDACCIÓ

Tot i que hi ha hagut un increment de caps de bestiar

rals, no tancades en gàbies, per tant es poden mou-

servació ambiental, ja que el públic consumidor

porcí ecològic, el seu pes relatiu encara és petit per-

re sense problemes; els porcs han de disposar d’ac-

avui dia és més exigent i es preocupa per la qualitat

què hi ha una cabana porcina no ecològica impor-

cés a l’aire lliure i no poden estar tancats en gàbies,

de vida dels animals de granja. Dins aquest benes-

tant. Segons les dades del Consell Català de la Pro-

es limita la superfície del sòl amb reixetes i cal posar

tar l’espai on es cria el porc, els metres quadrats

ducció Agrària Ecològica només hi ha actualment

palla al terra de tots els corrals. Alhora, els animals

de què disposa i la salubritat i neteja de les instal·

20 explotacions porcines registrades. L’objectiu

han de disposar de materials per fotjar i se’ls ha d’in-

lacions són aspectes fonamentals. L’empresa CO-

d’aquestes granges ecològiques de porcí és facilitar

cloure farratges a les racions diàries. Per altra banda,

ESBAG comercialitza coberts de la marca Toutabri

al bestiar les condicions necessàries per a un desen-

les dejeccions ramaderes generades s’han de recollir

de Richel Group, una marca francesa amb més de

volupament vital adequat que eviti que pateixin al-

i destinar a terres de producció ecològica, sense so-

50 anys d’experiència en construcció d’hivernacles

gun tipus de lesió o que estiguin incòmodes al llarg

brepassar els límits que marca la normativa.

amb cobertura plàstica i és capaç d’oferir un ven-

de tota la seva vida. Normalment són granges de

tall de solucions complertes que es poden utilitzar

porcs on els animals es crien en les millors condicions

Cada vegada és més clar que invertir en la qualitat

per a la cria ecològica de porcs, ja que ofereixen

possibles i sempre segons les premisses més estric-

dels productes d’origen animal aporta un retorn

confort i molt bona ventilació als animals. Aques-

tes de la producció ecològica certificada.

positiu per a tots els participants en la cadena

tes instal·lacions es poden ampliar i desmuntar

productiva, sobretot per al consumidor que porta

amb facilitat ja que la seva gamma d’arcs amb tubs

aliments més saludables a taula. Aquesta qualitat

ovalats estan dissenyats per poder ser muntats

Instal·lacions adequades per aconseguir un producte ecològic

està lligada directament amb el benestar animal,

amb un sistema d’ancoratge sense formigó. Estan

Una granja ecològica no té res a veure amb una de

ja que està demostrat que dels porcs sotmesos

fets d’una estructura d’acer galvanitzat i amb una

convencional. De fet existeix una normativa molt

a situacions d’estrès se n’obté una carn de pitjor

lona revestida amb aïllament, que s’ofereix amb

estricta a complir per tal d’aconseguir la certificació

qualitat. D’altra banda, hem de tenir en compte,

una garantia de 10 anys. Aquestes estructures

d’explotació porcina ecològica. Normalment a les

i no és un tema menor, la importància que estan

compleixen amb les normatives europees tant pel

instal·lacions les truges estan distribuïdes en cor-

agafant actualment les qüestions ètiques i de pre-

que fa a seguretat com les de medi ambient.

EMMAGATZEMATGE

RAMADERIA

Estarem
presents a la
FIRA DEL CAVALL
DE PUIGCERDÀ
5 - 6 NOVEMBRE

MÀQUINES

EMMAGATZEMAR-HO TOT A BAIX COST
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.

FARRATGES

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

← Sumari
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Serveis forestals i agrícoles.
Per una gestió forestal sostenible
DELS 32 QUILÒMETRES QUADRATS QUE TÉ CATALUNYA, UN 63,8 % ÉS SUPERFÍCIE FORESTAL DE
LA QUAL UN 80% ÉS DE TITULARITAT PRIVADA I LA RESTA, DE TITULARITAT PÚBLICA. ES TRACTA
D'UN ESPAI AMB UN CREIXEMENT CONTINUAT DEGUT A LA DESAPARICIÓ DE CONREUS I PASTURES.
AQUESTA SUPERFÍCIE FORESTAL ALBERGA MÉS DE 40 ESPÈCIES DIFERENTS D'ARBRES. DURANT ELS
ANYS 60, SEGONS ELS ESTUDIS DELS EXPERTS COM MARTÍ BOADA —GEÒGRAF I DOCTOR EN CIÈNCIES
AMBIENTALS—, LA SUPERFÍCIE FORESTAL OCUPAVA NOMÉS EL 40% DEL TERRITORI. D’ALTRA BANDA,
SEGONS DADES DE L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA LES ÀREES AGRÍCOLES REPRESENTEN

MARC SOLÀ / EIX PROFESSIONAL

NOMÉS UN 25,8% DE LA SUPERFÍCIE: UN 17,2% DE SECÀ I UN 8,6% DE REGADIU.

REDACCIÓ

Per una gestió forestal sostenible

Els plans de gestió forestal sostenible

La gestió forestal sostenible, segons la Segona Con-

Els plans de gestió forestal sostenible són instru-

ferència Ministerial de Hèlsinki de l’any 1993, es defi-

ments de gestió forestal que pretenen dotar els

neix literalment com l’administració i ús dels boscos i

propietaris de les finques de la informació necessà-

de les zones forestals amb una intensitat adequada;

ria i de la programació de les actuacions per portar

amb l'objectiu que mantinguin la seva biodiversitat,

a terme una correcta gestió forestal de les finques

la seva productivitat, la seva capacitat de regenera-

en un termini establert, inicialment de 15 a 20 anys,

la gestió de la producció, anàlisis de mercats, in-

ció, la seva vitalitat i el seu potencial per atendre ara

però que posteriorment es pot ampliar. Per tal de

corporació d’avenços tècnics, identificació i gestió

i en un futur les funcions ecològiques, econòmiques

poder desenvolupar aquests plans de gestió de les

de subvencions, etc. Pel que fa a la gestió forestal

i socials que siguin rellevants a escala local, nacional

finques actualment hi ha moltes empreses que es

poden aplicar tractaments de plagues, neteja de

i global, i que al mateix temps no perjudiquin altres

dediquen a realitzar la gestió agrícola i forestal, les

parcel·les, podes, repoblació forestal i fins i tot re-

ecosistemes. Per tant, una gestió forestal sostenible

quals ofereixen serveis i respostes integrals a les

paració de camins. Les empreses de gestió forestal

amb aquestes consideracions pot aportar molts be-

necessitats de qualsevol explotació agrícola, fo-

també poden gestionar el residu generat i la llenya.

neficis. En primer lloc, contribueix a disminuir el risc

restal o cinegètica, amb un enfocament professi-

Disposen alhora de biotrituradores per facilitar la

d’incendis forestals, ajuda a conservar els boscos i la

onal i estudiat per aconseguir treure rendiment de

integració dels residus dins el medi natural o fins

seva biodiversitat, contribueix a mitigar els efectes

les finques però respectant el medi ambient. Sem-

i tot la fabricació de combustible tipus pèl·let per

del canvi climàtic i finalment pot generar activitat

pre des d’un punt de vista sostenible, aquestes em-

a calderes i estufes. El transport dels residus es fa

econòmica i llocs de treball.

preses de gestió agrícola es poden encarregar de

sempre a través dels gestors autoritzats.

Un bosc sa disminueix el risc d'incendis.

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

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

← Pàgina anterior

Gestor autoritzat núm. E544.98. Transport autoritzat núm. T-3074

eixprofessional.com

adobs per a agricultura i substrats per a jardineria

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

Promoció econòmica | 15

32 Empreses opten als Premis Innovacat
2022 que es lliuraran el 27 d’octubre.
EL PASSAT 11 D’OCTUBRE ES VA CONVOCAR LES 32 EMPRESES ESCOLLIDES QUE PASSEN A LA SEGONA
FASE DELS PREMIS INNOVACAT 2022 PER FER UNA EXPOSICIÓ ORAL DELS SEUS PROJECTES A L’ESPAI RUSIÑOL DE MANLLEU. ELS PREMIS VOLEN SER UN RECONEIXEMENT ALS EMPRENEDORS DE LA COMARCA I
UN AL·LICIENT PERQUÈ SORGEIXIN NOVES VOCACIONS EMPRESARIALS ENTRE LA GENT JOVE.

den optar-hi empreses de fins a 5 anys d’activitat.
El Premi Empresa Avança està dotat amb 20.000€ i
guardona la millor empresa de més de 5 anys d’activitat que destaqui per la seva trajectòria i capacitat
d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats de
negoci. Enguany el jurat es reserva el dret d’atorgar dos accèssits, un per a cada categoria valorats
en 5.000 € cadascun. Els Premis Innovacat compten
també amb un premi al qual s’opta de forma voluntària i que consisteix en un pla d’acompanyament

REDACCIÓ

L’

en la gestió empresarial de 20 hores de consultoria

Ajuntament de Manlleu i les empreses

fer la presentació el dijous 13 d’octubre, 17 opten al

de la mà d’un professional expert. En total es con-

Grup Bon Preu, Casa Tarradellas, Esbelt,

Premi Avança i 15 al Premi Empresa Jove. El format de

cedeixen cinc plans d’acompanyament entre les

Girbau, Isern i Seidor van convocar el pas-

les presentacions ha estat el mateix que en les dar-

empreses que indiquen en el full de sol·licitud que

sat mes de maig la 8a edició d’aquest certamen

reres edicions, és a dir, cada emprenedor disposa

estan interessades en optar-hi.

biennal, els quals tenen per objectiu ser un estí-

de tres minuts per presentar el seu projecte davant

Els membres del Jurat ja fa temps que disposaven de

mul per al sector empresarial i els emprenedors

del jurat. Les presentacions de la categoria Avança

les memòries i els resums executius de tots els pro-

del territori per poder crear empreses i ocupació

varen tenir lloc a l’Espai Rusiñol de 9 a 12 h. i les de

jectes que varen ser presentats. La presentació del

en un context incert i canviant com l’actual. Els

categoria Jove, de 14 a 16:30 h; l'acte va estar obert a

dia 13 va servir per conèixer els emprenedors que hi

premis volen ser al mateix temps una ajuda fi-

totes les persones interessades en conèixer els pro-

ha al darrera dels projectes, veure quina capacitat

nancera i una oportunitat per mantenir el teixit

jectes presentats. Entre els 32 projectes defensats,

tenen per exposar i vendre el seu projecte en pocs

empresarial i si és possible generar ocupació de

en sortiran els que rellevaran Goufone (Empresa

minuts, i finalment conèixer de primera mà allò que

qualitat a la comarca.

Avança) i Adolescents.cat (Empresa Jove), que va-

havien plasmat en paper. Igual que en cada edició,

Aquest any eren 34 els projectes que es competi-

ren ser els guanyadors de la darrera edició celebra-

els guanyadors es donaran a conèixer en el marc de

en per obtenir els premis Empresa Jove o bé Empresa

da fins ara a l’any 2018.

l’acte de lliurament dels Premis Innovacat 2022 que

Avança, i concretament dels 32 finalistes que varen

El Premi Empresa Jove està dotat amb 12.000€ i po-

tindrà lloc el proper dijous 27 d’octubre.

V congrés de fusta constructiva.
La fusta serà el material del segle XXI
REDACCIÓ

NAMAD i Director Executiu del CIM UC. Amb àmplia experiència en educació, és també acadèmic
d’Enginyeria Civil del Departament d’Enginyeria
Estructural i Geotècnica i del Departament d’En-

La societat cada vegada valora més els productes

és reconegut internacionalment per les seves in-

ginyeria i Gestió de la Construcció de la Pontifícia

de quilòmetre zero i la fusta pot ser un bon aliat per

novadores aportacions a l’arquitectura i per haver

Universitat Catòlica de Xile. Pablo Guindos ens

aconseguir fer més sostenible el sector de la cons-

projectat l’edifici més alt d’Europa amb estructura

parlarà dels avenços d’enginyeria en estructura

trucció. El V Congrés Fusta Constructiva, que tin-

de fusta. L'any 2010 va ser guardonat amb la meda-

amb fusta a Xile per a construir edificis de mitjana

drà lloc el 8 i 9 de novembre al Museu del Disseny

lla del president de RIBA (Royal Institute of British

i gran alçada.

de Barcelona comptarà amb la millor representa-

Architects) pel seu treball sobre la viabilitat i pràc-

Construir amb fusta actualment és aprofitar un

ció de ponents de l’àmbit nacional i internacional

tica d'estructures de fusta per a edificis de gran

material ecològic que té molt futur. Segons l’arqui-

per analitzar el potencial de la fusta constructiva.

altura. Del món de la investigació en fusta, el con-

tecte Àlex de Rijke, el segle XIV va ser el segle del

Del món de l’arquitectura es comptarà amb An-

grés comptarà també amb el xilè Pablo Guindos.

ferro, el segle XX el del formigó i el segle XXI la fus-

drew Waugh, fundador del despatx d’arquitectura

Doctor en Enginyeria de la Fusta, en l’actualitat és

ta ha d’agafar protagonisme en bona part de les

de Londres Waugh Thistleton Architects. Waugh

investigador principal al Centre d'Excel·lència CE-

construccions en tota mena d’edificacions.

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es
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Nous models de treball i aprenentatge.
Informació i dades en xarxa.

trobarem bé i que per tant cal que ens sotmetem
a un tractament determinat. Efectivament, el cos
genera un seguit de dades biomètriques que poden
ser interpretades a distància pel metge abans que
el pacient tingui símptomes i determinar amb an-

LA DIGITALITZACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES PER A LA CONNECTIVITAT FAN QUE LA INFORMACIÓ

telació situacions anòmales que calgui corregir. Ge-

FLUEIXI DE MANERA MOLT RÀPIDA. ELS EXPERTS EN TRANSFORMACIÓ DIGITAL POSEN EL FOCUS

nís Roca, expert en internet, parla del fet que en un

SOBRETOT EN ELS CANVIS QUE LA TECNOLOGIA PROVOCARÀ EN LA NOSTRA MANERA DE

futur proper la base d’actuació de les empreses se-

TREBALLAR, EN LA NOSTRA MANERA D’APRENDRE I FINS I TOT EN LA MANERA DE RELACIONAR-

ran serveis proactius, massivament personalitzats

NOS I ENTENDRE ELS NEGOCIS.

i en base a dades reals. Aquest fet pot demanar una
transformació en profunditat dels models de servei
pacients, esperant sempre respostes immediates.

i de negoci dels propers anys. És important remar-

No cal remuntar-se al temps de la correspondència

car la idea que per primera vegada els conceptes de

Les dades guanyen terreny a les opinions

per carta i de les postals, quan es trigava setmanes

serveis personalitzats i industrialització massiva

Actualment els sensors ens donen informació de

en enviar els missatges i a rebre la resposta. Abans

van junts. Normalment s’associava allò personal i

coses que passen i poden fer que els aparells pren-

s’enviava el missatge per correu electrònic i algú

únic a l’art o bé a l’artesania, i la producció massiva

guin decisions. D’aquesta manera la tecnologia

contestava més tard o quan es podia. Ara tendim

era pròpia dels productes genèrics o impersonals.

ha passat d’ocupar una habitació sencera, el gran

a valorar i fins i tot exigir la resposta immediata:

Actualment serà possible donar serveis i fabricar

ordinador corporatiu, a ser pràcticament invisible.

una reserva en un hotel o bé una compra han de

productes personalitzats mitjançant una produc-

La capacitat d’opinar i fer safareig sobre les coses

ser fetes a l’instant. A aquesta immediatesa hi col·

ció industrialitzada.

segurament que no desapareixerà, però les grans

laboren les eines com el whatsapp que tots tenim

REDACCIÓ

decisions es basaran més en dades objectives que

al mòbil. Contestar un missatge el dia següent pot

La importància de les xarxes

no pas en opinions. Per exemple les campanyes

generar la sensació que es va molt tard i pot donar

El fenomen xarxa sempre ha estat important per

de publicitat, que antigament es basaven en en-

a entendre despreocupació o bé manca d’interès.

a l’èxit empresarial i social . Actualment els nens

questes sobre preferències i hàbits de consum, ara

Una vegada més, veiem com la tecnologia ens abo-

aprenen a l’escola que allò que explica el professor

mateix es basen en la dada real d’allò què s’està mi-

ca a noves maneres d’entendre les relacions huma-

a l’aula ho poden veure immediatament explicat a

rant, comprant o clicant per internet. Google sap

nes i a modificar els nostres valors.

Google o a Youtube pels experts més importants en

on anem a comprar o a divertir-nos, quins hotels

En aquest sentit, veiem també que per altra ban-

cada matèria. La capacitat de buscar informació i

o restaurants visitem, per tant amb aquestes da-

da la tecnologia va prenent decisions en temps

treballar conjuntament dins una xarxa virtual és un

des ens poden llençar publicitat a la carta que serà

real de manera personalitzada. Tothom dona per

factor d’èxit. Internet ens ajuda a saber a qui recór-

molt més efectiva. A les empreses el rendiment dels

descomptat que els cotxes arribaran a conduir de

rer quan tenim un problema. De fet, una persona

equips de treball ja no es basa en allò que apunta un

manera autònoma. En aquest cas la tecnologia ens

val allò que val la seva xarxa. La xarxa és un element

operari en una fitxa de treball. Les màquines tenen

oferirà una resposta immediata i personalitzada

molt important de competitivitat i s’haurà de tenir

els seus propis sensors i aquests aboquen a la xarxa

davant les situacions que planteja el trànsit en el

en compte en els processos de selecció. Un mecànic

milers de dades en temps real que caldrà aprendre

nostre trajecte fins a la feina o quan portem els nens

de cotxes treballant en xarxa pot trobar solucions a

a interpretar per conèixer de manera objectiva la

a l’escola. Possiblement aquesta cultura de la per-

les avaries més ràpidament. Per tant coneixements

productivitat dels equips, el desgast dels seus ele-

sonalització i de la immediatesa es traslladin tam-

i habilitats relacionals han d’anar de la mà. La capa-

ments i si cal fer o no manteniments en base a una

bé als serveis i a les empreses. Els nostres clients,

citat relacional té més possibilitats que la persona

predicció.

sobretot consumidors de les noves generacions,

reclosa en el seu món. La societat digital obre les

voldran ser atesos de manera immediata, persona-

portes a una nova manera de crear xarxes relacio-

Esperem respostes immediates

litzada i fins i tot que s’avancin a les seves necessi-

nals. Per tant cal desenvolupar coneixements però

i amb proactivitat

tats. Actualment anem al metge quan no ens tro-

sobretot habilitats i aptituds per aconseguir estar

El telèfon mòbil que conviu amb nosaltres i que mi-

bem bé, però pot arribar un dia en que el metge ens

en xarxa amb qui té els coneixements dins aquest

rem constantment ens ha convertit en éssers im-

truqui a casa per dir-nos que segurament no ens

nou entorn digital.

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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TURISME DE TARDOR:
PAISATGE, GASTRONOMIA I
RESPECTE PEL TERRITORI

SEGONS LES DADES OFICIALS QUE ENS FACILITA LA DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME,
DURANT EL PERÍODE DE JUNY A AGOST, LES VISITES TURÍSTIQUES ES VAREN INCREMENTAR
UN 35,5% RESPECTE AL MATEIX PERÍODE DEL 2021. PEL QUE FA A LES PERNOCTACIONS

JORDI CABANAS

AQUESTES VAREN EXPERIMENTAR UN INCREMENT EN XIFRES ABSOLUTES DE 3,5 MILIONS.
PER TANT, AQUEST HA ESTAT UN GRAN ESTIU PER AL SECTOR TURÍSTIC QUE S’HA POGUT
RECUPERAR DESPRÉS DE DOS ANYS MOLT DURS A CAUSA DE LES RESTRICCIONS DE LA
PANDÈMIA. A LES PORTES DE LA CAMPANYA DE TARDOR, CAL ESPERAR QUE SEGUIRÀ
LA MATEIXA DINÀMICA POSITIVA A NIVELL QUANTITATIU PERÒ TAMBÉ EN L’ASPECTE
QUALITATIU DE SOSTENIBILITAT I RESPECTE PEL TERRITORI, EN LA RECUPERACIÓ D’OFICIS
TRADICIONALS I EN L’EXPANSIÓ DEL TURISME CAP A ZONES D’INTERIOR.

← Sumari
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—
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LA DIVERSITAT
PAISATGÍSTICA DE
CATALUNYA QUEDA
REFLECTIDA TAMBÉ EN
UNA GRAN RIQUESA DELS
PRODUCTES ALIMENTARIS
DE TEMPORADA TANT AL
CAMP COM AL BOSC

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

LOTTIE GRIFFITHS

Paisatges vestits de
tardor acompanyats
de plats de temporada,
una aposta turística
assegurada

—

—

REDACCIÓ

T

ELS RESTAURANTS
ES CONVERTEIXEN
EN ELS PRINCIPALS
PROTAGONISTES
OFERINT ELS SEUS
MILLORS MENÚS DE
TARDOR AMB RECEPTES
QUE COMBINEN TOTS
AQUESTS ELEMENTS PER
FER UNS PLATS ÚNICS
I INTERESSANTS PER A
TOT TIPUS DE PALADARS

ot i que el turisme amb destinació Barcelona,

pel què fa a preferències, permet que algunes zo-

zones de castanyedes i fagedes molt atractives

la Costa Brava i la Costa Daurada representen

nes que fins no fa massa no es plantejaven treure

durant els mesos de tardor. Al cor del Montseny, al

més del 80% dels turistes estrangers i de les

recursos del turisme, actualment tenen una molt

municipi de Cànoves, es pot entrar a l’interior del

pernoctacions turístiques a Catalunya, en els dar-

bona oportunitat, i particularment a la tardor, de

Castanyer més antic de Catalunya, un arbre mo-

rers anys han sortit altres activitats amb una oferta

situar-se dins de l’aparador del turisme amb uns re-

numental amb un perímetre de més de 12 metres.

totalment variada en l’àmbit cultural, gastronòmic

cursos en forma de patrimoni paisatgístic, gastro-

Prop de Viladrau es pot accedir a boscos de casta-

o esportiu. Aquestes contribueixen a diversificar

nòmic, cultural i històric. D’alguna manera podem

nyers espectaculars. A Santa Coloma de Farners

l’oferta més enllà de la temporada d’estiu i que en

dir que actualment hi ha molts motius per visitar

podem trobar també el Bosc del Castanyet i fer una

principi son favorables a una major sostenibilitat

pobles i veure paisatges. Aquesta nova tendència

ruta envoltats de castanyers mil·lenaris. Pel que fa

del sector turístic en general. El Club de Natura i

ve del cantó d’una demanda que valora cada vega-

a les fagedes val la pena visitar la famosa Fageda

Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava

da més el producte tradicional i els viatges de proxi-

d’en Jordà prop de la zona volcànica de la Garrotxa,

Girona va presentar la campanya «Ennatura’t», amb

mitat i sostenibles.

però no hem d’oblidar que al Montseny podem tro-

més de 150 propostes per gaudir també de la costa

bar també fagedes espectaculars.

i tot amb preus més assequibles. D’altra banda, la

Els paisatge com un
atractiu turístic

Costa Daurada té una oferta molt atractiva de Fi-

És conegut de tothom que els boscos de fulla cadu-

Les jornades gastronòmiques
i el turisme de tardor

res al voltant del vi i la gastronomia, però també

ca ofereixen un espectacle de colors durant els me-

Cada lloc troba maneres de posar aquest paisatge

molts pobles per visitar de menys de 500 habitants

sos de tardor amb una combinació d’ocres, vermells

de tardor a la cuina per treure el màxim profit dels

que conserven les tradicions autèntiques de la vida

i marrons que són un luxe pels sentits. Caminar pels

productes de la zona, i de fet aquest és l’element

local. Efectivament, aprofitant certs canvis que te-

boscos ens dona l’oportunitat de gaudir de la natu-

clau per atraure el turisme. El turisme gastronò-

nen lloc en el mercat global i que es tradueixen en

ra aprofitant al mateix temps per conèixer la cultu-

mic consisteix bàsicament en la visita a produc-

unes noves tendències pel cantó de la demanda

ra i la gastronomia local. A Catalunya hi ha moltes

tors, jornades gastronòmiques, restaurants, o en

a la tardor amb més tranquil·litat que a l’estiu i fins

← Pàgina anterior
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ALEXIS ANTONIE

CAMINAR PELS
BOSCOS ENS DONA
L’OPORTUNITAT DE
GAUDIR DE LA NATURA
APROFITANT AL
MATEIX TEMPS PER
CONÈIXER LA CULTURA
I LA GASTRONOMIA
LOCAL

—

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

—

tast de plats d’una regió determinada. Aquesta ac-

tant al camp com al bosc: els bolets, les carxofes,

de tardor, a part de poder tastar productes, ofereix

tivitat es converteix en un dels motius principals

les castanyes i fruits secs, moniatos i carbasses,

també la possibilitat de conèixer una colla d’activi-

per a la realització d’un viatge. De fet, el turisme

raïm, figues, magrana o codony en són una bona

tats que tenen lloc en aquesta època de l’any com

gastronòmic és un element que contribueix a al-

mostra. Els restaurants es converteixen en els

pot ser visites a cellers vinícoles durant el procés de

tres tipus de turisme, com pot ser el turisme rural,

principals protagonistes oferint els seus millors

la verema, sortides micològiques per tal de conèi-

el patrimonial i sobretot un turisme de proximi-

menús de tardor amb receptes que combinen tots

xer més el món del bolet, rutes botàniques, visites

tat que aporta recursos als territoris i generar un

aquests elements per fer uns plats únics i interes-

a productors i a empreses agroalimentàries amb

creixement sostenible de regions determinades.

sants per a tot tipus de paladars.

Per tant la gastronomia es considera un recurs
llevància a la tardor. Una jornada gastronòmica és

La importància de les
Fires de tardor

un esdeveniment que aglutina un conjunt d’actes

Durant la tardor es concentren la major part de

turístic amb un alt valor afegit que pren molta re-

la possibilitat de participar en tallers d’elaboració
de producte com els formatges i els embotits. Per
veure tota l’oferta es pot consultar el web: www.festacatalunya.cat

públics en forma de mercat, sessions culinàries, o

les fires que tenen lloc durant tot l’any a Catalu-

L’objectiu últim del turisme de tardor ha de ser po-

bé oferta de productes o plats tradicionals d’una

nya. Aquest fet és degut a que la majoria de les fi-

der gaudir del paisatge i la gastronomia locals mi-

zona, un poble o una ciutat. Hi trobem productes

res estan dedicades a les tasques pròpies del món

nimitzant els impactes negatius de la freqüentació,

de qualitat i proximitat, en venda al detall o en for-

rural que tenen lloc precisament a la tardor, com

cercant el manteniment d’un equilibri entre la con-

mat degustació. També compten amb la implica-

poden ser la verema, la recollida de l’oliva i la sega

servació dels recursos i el seu ús. Una freqüenta-

ció del sector de la restauració del poble i la ciutat,

de l’arròs... La temàtica més important d’aquestes

ció relativament elevada si va acompanyada d’una

ja que en molts casos, s'organitzen degustacions i

fires gira principalment al voltant del vi, l’oli i els

correcta estratègia de gestió pot suposar uns im-

tapes a preus populars. La diversitat paisatgística

bolets, tot i que podem trobar nous elements im-

pactes negatius mínims sobre l’entorn i pot ajudar

de Catalunya queda reflectida també en una gran

portants per exemple de l’Oktoberfest que centra la

a desenvolupar el territori i mantenir les activitats

riquesa dels productes alimentaris de temporada

seva atenció en les cerveses artesanes. El turisme

tradicionals.
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Disposem d’espais per a esdeveniments
tant per a empreses com a particulars

Totalment equipades
de 2 i 3 habitacions,
amb capacitat d’entre
4 i 7 persones

eixprofessional.com

Cases unifamiliars
independents en
plena natura

Per Nadal regala
Puig Francó i Mític
una experiència única

Urbanizació Font Rubí,

HOTEL

RESTAURANT

puigfranco.es

17867 Camprodon · Girona

972 740 971

972 740 023

info@puigfranco.es

