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No en teníem prou després de patir durant gairebé cinc anys un bombardeig de males notícies relacionades amb la crisi fins a la sacietat, que a sobre ens trobem amb un seguit de mesures dràstiques i radicals imposades recentment per seguir paŀliant els descoberts financers promoguts per uns
quants que han actuat en benefici propi i sense escrúpols. És cert que estem sota una pressió que
ens empeny a viure una situació d’incertesa i de por, que no ajuda gens a aixecar els ànims per seguir
tirant endavant. No proposo una negació de la realitat ni tampoc pretenc donar missatges gratuïts,
tot al contrari, però si no hi posem de la nostra part per canviar el discurs amb una actitud positiva per
ser capaços de trampejar les dificultats actuals i futures, ens veurem atrapats en una teranyina on el
nostre intel·lecte pot sortir afectat per una situació “tolerada” i dominada per un capitalisme salvatge
i especulatiu que no té compassió pel patiment dels més febles. No podem permetre que el mal com-
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portament d’alguns ens porti a preocupar-nos i a témer, perquè seguiran igualment obtenint els seus
objectius econòmics empobrint-nos, si poden, encara més del que estem. Hem d’evitar que la por ens
impossibiliti la capacitat de reacció davant de tanta injustícia i no deixar-nos portar pel derrotisme
ni pel pessimisme. Per tant hem de ser nosaltres que hem de forçar-nos a veure l’aspecte més favorable de les coses. Perquè, en aquest temps d’incertesa, i encara que sembli paradoxal, hi ha molts
emprenedors amb empenta que veuen la crisi com una gran oportunitat per crear nous models de negoci. I el mateix passa a les empreses amb trajectòries professionals ja consolidades , que segueixen
apostant per la innovació i per nous productes. Només cal llegir l’entrevista feta a l’emprenedor Pau
García-Milà d’aquesta edició. Afortunadament ser positiu, avui dia, encara no té preu. •
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Els sectors emergents
de l’economia catalana
TIC, biotecnologia, agroalimentària, moda i turisme, entre els
principals tractors econòmics de Catalunya

Adriana Delgado

T

Tot i la crisi i els efectes devastadors sobre nombrosos sectors econòmics i em-

VEniM Fins A cAsA TEVA
hEM cOnVErTiT El nOsTrE VEhiclE En un
TAllEr Mòbil TOTAlMEnT EquiPAT PEr A
lA rEPArAció dE quAlsEVOl MàquinA.

presarials de Catalunya, hi ha algunes dades per a l’optimisme que evidencien un
futur pròsper per a diversos àmbits. Són aquests:
TIC, biotecnologia i agroalimentària
Pel que fa a la 4a edició del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2012, la va-

FOrMAció
MArquEs
AssEssOrAMEnT

loració general del sector és de 5,3 punts sobre 10, el que significa un ascens de 0,3
punts respecte 2010. Durant el 2011, un 43% de les empreses van augmentar la seva
facturació i va disminuir el nombre d’empreses que van reduir la seva facturació. En
general la visió del sector és optimista, tot i els problemes de finançament i la pressió dels impagats que afecten al sector. Aquesta percepció favorable es deu, en part,
a la reducció del nombre d’actors a conseqüència de la crisi, que ha provocat la desaparició d’aquelles empreses amb majors dificultats o menor capacitat d’adaptació.
Tot i la crisi global i la dificultat d’accés al finançament, Catalunya continua essent

Catalunya conforma el bioclúster més important de l’Estat espanyol i és una referència al sud d’Europa. Una de cada quatre companyies espanyoles de biotecnologia es troba en territori català i la seva facturació, en conjunt, ascendeix a 15.600
milions d’euros anuals, un 29,4% del total del conjunt de l’Estat. El sector, a més,

VICREU
MOLA

TAllEr Mòbil
OcAsió
EcOlOgiA

biomedicina. Amb més de 1.100 empreses, organismes i centres d’R+D registrats,

TAllEr PrOPi
llOguEr
cOnsulTOriA

una de les regions més dinàmiques d’Europa en el sector de la biotecnologia i la

dóna feina a 30.000 persones (22.000 en empreses privades i casi 8.000 en centres de recerca públics), la meitat de les quals treballa en activitats d’R+D. Un altre
fet destacat és que el 25% de les companyies destinen fins al 75% del seu pressu-

TAllEr Mòbil

post a R+D.
Quant a la indústria agroalimentària, és poc sensible a les crisis i confirma la seva
fortalesa durant el període de crisi. Malgrat la menor especialització productiva
de Catalunya, la seva contribució en termes de producció i negoci la situen al capdavant en el rànquing de comunitats gràcies als esforços innovadors i d’obertura.
Precisament, obrir-se a l’exterior és un dels principals reptes de futur del sector:
dirigir-se cap a nous mercats amb nous productes adaptats als gustos locals donarà resultats òptims. El creixement futur també es basarà en la incorporació al
consum d’aliments industrials de més de mil milions de consumidors dels països
en desenvolupament, i en l’augment dels mercats d’alt valor afegit als països de-

Tu Ens dius On EsTàs i nOsAlTrEs Ens
TrAsllAdEM A cAsA TEVA En un PiM-PAM,
ArrEglEM lA MàquinA i “VOilà”!
A VicrEu T’hO FEM Fàcil
FAcEbOOk.cOM/VicrEu
VicrEu.nET

senvolupats.
Turisme i moda
Un sector que ha protagonitzat creixements al llarg de les darreres dècades i que
potser és el que més bé resisteix els períodes de crisi i estancament econòmic
com l’actual és el turisme. El turisme és un fenomen plenament estructural: l’hàbit
de fer turisme s’ha estès fins a esdevenir una “necessitat bàsica” en les pautes de
consum de moltes persones d’un ampli espectre socioeconòmic. Catalunya és
una potència turística de primer ordre, i disposa d’una oferta turística molt àmplia
i variada.
Per últim, cal destacar també que el primer informe econòmic de la moda a Espanya i a Catalunya presentat fa només unes setmanes al saló de moda urbana The
Brandery va constatar la potència exportadora del sector del tèxtil, amb una tendència més marcada els últims tres anys. La principal conclusió és que Catalunya
continua liderant el sector de la moda a l’estat espanyol. •
PAE d’OsOnA · MAs dE lA MOrA 12F · 08500 Vic · gPs 41°56,87’n – 02°16,12’E
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Mesurar l’eficiència d’una empresa industrial
La utilització d’eines estandarditzades per a la mesura de l’eficiència ens ajuda a comparar els nostres costos amb els de la
competència i ens serveix per mesurar la nostra millora.

Redacció

E

Els problemes actuals de les empreses porten a la

de restar bàsicament els manteniments planificats

fectuoses per milió, tot i que tots sabem que això és

necessitat d’optimitzar els recursos. Les indústri-

i les avaries. Una vegada restats aquests dos ele-

una utopia cap on hem de caminar amb els mitjans

es, sobretot els sectors exportadors en general, ja

ments tindrem el temps net operatiu per produir.

que tenim. Una vegada descomptat el possible re-

fa molt temps que ho tenen com a objectiu. Per sa-

Posem que ens queda un vuitanta per cent.

buig obtenim la producció correcta, que és la base
de la productivitat. Posem que hem aconseguit un

ber si som més o menys productius cal un indicador,

noranta-cinc per cent de producció correcta.

una fórmula prou general per poder saber on estem

Per rendiment entenem l’habilitat i la rapidesa en

i, el que és més important, si les nostres accions ens

fer la feina dins el temps net operatiu, és a dir la ve-

porten cap a la millora.

locitat a la qual poden treballar les persones i els

La productivitat total d’una empresa industrial es

equips de treball. La producció teòrica. Treballant

calcula multiplicant els tres percentatges. Seguint

Moltes de les eines de gestió actuals vénen dels es-

més ràpid també millorem la productivitat. Els ele-

l’exemple anterior podem dir que el nostre OEE se-

forços fets pels fabricants del sector de l’automoció

ments que van en contra d’aquest element són les

ria del seixanta-vuit per cent. D’entrada aquesta

per poder reduir costos. En l’esforç per sintetitzar

petites aturades i les pèrdues de velocitat de les

dada només ens diu on estem, només ens pot donar

un indicador de millora va sorgir el conegut O.E.E.

màquines, operaris poc experimentats, etc. Posem

més informació si la comparem amb altres empre-

(Overall Equipment Efficiency), que com les sigles

que el nostre rendiment és d’un noranta per cent. Si

ses del mateix sector i sobretot si a través de l’anàli-

indiquen serveix per mesurar l’eficiència dels nos-

descomptem del temps net operatiu les pèrdues de

si en el temps aconseguim saber la nostra evolució.

tres equips de treball. De forma resumida, podem

rendiment, obtenim la producció real.

Tant si veiem que som més eficients com menys eficients cal saber sempre perquè ens passen les coses

dir que l’OEE concentra i transforma en un valor numèric comparable l’objectiu de qualsevol empresa

No serveix de res augmentar el temps de treball i el

i els punts que fan millorar o empitjorar el nostre

que tot empresari amb sentit comú signaria, és a

rendiment si el resultat no és bo. Les peces dolen-

indicador.

dir, produir de forma correcta el màxim temps pos-

tes i la producció defectuosa no poden formar part

sible. La seva fórmula és la multiplicació de la dispo-

de la productivitat, per tant a la producció teòrica

Amb eines com aquesta la productivitat deixa de

nibilitat pel rendiment i per la qualitat. Anem a veu-

que inclou les peces bones i dolentes, s’hi ha de des-

ser una cosa abstracta i es torna una cosa real i pal-

re separadament aquests tres elements:

comptar el rebuig, la producció que no pot ser venu-

pable, una dada objectiva sobre la que podem tre-

Quan parlem de disponibilitat volem dir el temps

da perquè no compleix amb les exigències del client.

ballar per augmentar la competitivitat i l’eficiència,

que tenim els elements de producció a punt per a

Normalment en els sectors més exigents com auto-

qüestió fonamental per a poder entrar amb confi-

treballar. Del temps brut total disponible hi hem

moció i sector mèdic l’exigència és de zero peces de-

ança en els exigents mercats internacionals. •
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La biomassa:
una energia de futur
per al present
Esdeveniments com la I Fira de Biomassa Forestal, celebrada a Vic el passat mes de febrer, o la mostra Expobionergia, que
tindrà lloc a Valladolid del 23 al 25 d’octubre d’enguany, són la constatació d’un fet cada cop més palès: l’innegable valor
estratègic i les ingents possibilitats que brinda la biomassa com a font d’energia. Un model net i basat en recursos abundosos i

JORDI CABANAS

renovables que, malgrat el seu notable creixement en els darrers anys, continua essent objecte de desconeixement.

La biomassa com a producte forestal, permet la gestió forestal sostenible dels nostres boscos i ajuda a prevenir incendis forestals.

E

Cèlia Roca

El nom no indueix a equívoc: la biomassa no és una

d’energia més habitual arreu del món, tan sols supe-

A l’hora de transformar l’energia continguda en la

altra cosa que matèria viva produïda per plantes, ani-

rada per l’escalfor del sol.

biomassa, hi existeixen dues grans famílies de sistemes. Per un costat, hi ha els mètodes termoquímics:

mals, fongs o bacteris. Per extensió, però, també pot
servir per a designar els combustibles elaborats direc-

Avui, aquest recurs continua admetent diversos

combustió, piròlisi —consistent a sotmetre la bio-

ta o indirectament amb aquestes matèries primeres.

usos, plenament adaptats a les necessitats dels

massa a temperatures superiors a 500 ºC en absèn-

particulars i de la indústria. El més habitual és l’ob-

cia d’oxigen— i gasificació. I per l’altre, els mètodes

Quant a les diverses categories, cal referir-se a la bi-

tenció d’energia tèrmica, amb el que s’aconsegueix

biològics, basats en microorganismes que degraden

omassa natural, que és la que es produeix de manera

aigua o aire calent (vapor). A aquesta aplicació

les molècules fins que esdevenen compostos més

espontània a la natura, sense intervenció humana,

s’afegeix la producció d’energia elèctrica i l’energia

simples i d’elevada densitat energètica.

com ara les podes naturals. En segon lloc, a la bio-

mecànica. En el primer cas, el funcionament és sen-

massa residual seca —forestal o agrícola—, que s’ob-

zill: la combustió dóna pas a pressió i temperatura,

El potencial de Catalunya

té a partir d’activitats agrícoles i comercials, com per

que s’expandeixen en una turbina de vapor tot ge-

Algunes veus insten a extreure més rendiment de la

exemple la indústria alimentària o de transformació

nerant energia elèctrica. Al seu torn, l’últim supò-

biomassa. Una de elles és la Llotja de Vic, que aler-

de la fusta. D’altra banda, a la biomassa residual hu-

sit al·ludeix als biocombustibles, que poden subs-

ta que Catalunya desaprofita el 85% de la biomassa

mida, procedent d’abocaments biodegradables, i

tituir total o parcialment els combustibles fòssils.

dels seus boscos i que únicament exporta el 15% de la

finalment, els conreus forestals i agrícoles adreçat

Aquests permeten alimentar motors de benzina

que hi creix anualment. Es tracta de xifres modestes,

a un ús no alimentari —orientats, per tant, a la pro-

amb bioalcohols i motors dièsel amb bioolis. Un

especialment per a un territori que compta amb un

ducció de biomassa.

exemple il·lustratiu es troba al Brasil, on milions de

59% de superfície forestal, una de les principals fonts

vehicles ja es mouen amb un biocombustible elabo-

de biomassa. Això equival a 2 milions d’hectàrees, de

rat a partir de la canya de sucre.

les quals 1,3 milions són terrenys arbrats.

els cants de sirena de les fonts energètiques exhau-

També és obligat referir-se a la cogeneració, és a dir,

Malgrat aquest potencial, la biomassa al Principat

ribles han estat l’arbre que no ha deixat veure el

la producció simultània d’energia tèrmica i elèctrica,

encara és en fase d’expansió. En el cas dels usos tèr-

bosc. Probablement, fins al punt de fer oblidar que

basada en l’aprofitament dels valors residuals dels

mics, hi ha una indústria incipient, esperonada per la

la biomassa ha estat durant mil·lenis la segona font

sistemes de producció d’electricitat.

generalització de l’ús de les calderes de biomassa. En

Què se n’obté?
Per bé que aquest terme sembla pecar d’innovador,
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fins al 2020. Això comportaria, de retruc, l’aparició

Per a recuperar els
nivells de CO2 de la
dècada de 1930, caldria que el 40% de
l’energia elèctrica
produïda al món procedís de la biomassa”

de noves infraestructures i serveis que contribuirien
a frenar l’èxode rural, assolir una gestió forestal més
eficient, emprendre accions de reforestació per a la
producció de bioenergia —el que afavoriria l’absorció
de CO2 de l’atmosfera— i reduir el risc d’incendis gràcies a la neteja dels boscos.
En aquest sentit, la Confederació d’Organitzacions de
Silvicultors d’Espanya considera que, tot i tractar-se

Palets pla d’urgell

d’una de les energies renovables més difícils d’instal·
i que el procés de combustió genera CO2 que s’allibe-

lar, és també la que genera més benefici des del punt

ra a l’atmosfera, aquest no té un impacte ambiental

de vista de l’ocupació i de riquesa econòmica.

significatiu, ja que prèviament ha estat captat pels
éssers vius que han produït la biomassa durant el

Febleses i controvèrsies

seu creixement. Així, deixa anar la mateixa quanti-

Tot i els nombrosos beneficis que comporta la bio-

tat de diòxid de carboni que abans va consumir, bo

nergia, no resta exempta de perills, com ara la defo-

els darrers cinc anys se n’hi han instal·lat prop d’un

i equilibrant l’atmosfera. També té continguts de so-

restació derivada de tales incontrolades o l’establi-

miler, amb una potència conjunta de 71,7 MW. En

fre molt baixos —inferiors al 0,1%—, fet que ajuda a

ment de monoconreus a gran escala.

l’actualitat, a Catalunya ja funcionen tres plantes de

posar fre a la pluja àcida.

Briquetes de Palets, la millor alternativa per a la calefacció.

producció de biocombustibles sòlids en forma de pellets, creats a partir de conglomerats de fusta.

Un altre dels handicaps al que ha de fer front l’aprofiEn qualsevol cas, no s’ha d’oblidar que la biomassa

tament d’aquest tipus d’energia és la seva eficiència,

no ha de ser necessàriament cremada, sinó que tam-

ara per ara inferior a la d’altres combustibles fòssils

Pel que fa als usos elèctrics, el territori català dis-

bé es poden aprofitar determinats conreus —com

com el petroli. Per exemple, 1 quilo de biomassa pro-

posa de tres centrals en funcionament, amb una

els de gira-sol o colza— per a produir-ne biocombus-

porciona 3.500 quilocalories, tres vegades menys

potència de 4,5 MW i un consum de 32.000 tones

tibles que substitueixen aquells que generen diòxid

que un litre de benzina. En requerir-se més quantitat

de biomassa l’any. A això cal sumar dues plantes en

de carboni, o bé aprofitar els processos de descom-

de biocombustible que de combustible fòssil per a

construcció, quatre més pendents d’autorització ad-

posició a partir de bacteris per a obtenir-ne biogàs.

obtenir la mateixa quantitat d’energia, la biomassa

ministrativa i quatre més en tràmits. Tot plegat farà

és menys eficient en termes d’emmagatzematge.

un total de 74,8 MW de potència i 720.000 tones de

A més, apostar per la biomassa pot ser una oportu-

D’altra banda, els sistemes d’alimentació són més

biomassa consumida anualment.

nitat per a dinamitzar l’economia i crear llocs de tre-

complexos i el rendiment de les calderes en què es

ball en les àrees rurals. Així ho assegura un estudi de

processa també és inferior al de les calderes de com-

Principals avantatges

l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia,

bustible fòssil, tot i que s’està treballant en millorar

Una de les principals fortaleses de la biomassa és la

on s’afirma que el sector podria generar 14.000 ocu-

aquests aspectes.

seva condició de font d’energia renovable i neta. Tot

pacions directes i 25.000 d’indirectes a tot l’Estat

L’Especial Biomassa | 7

Segons l’Institut per a
la Diversificació i Estalvi de l’Energia, el
sector de la biomassa
podria generar 14.000
ocupacions directes i
25.000 d’indirectes a
tot l’Estat fins al 2020”
De tota manera, la biomassa té altres fronts oberts:
“El debat, a dia d’avui, enfronta els partidaris de
titats de terreny agrícola per a convertir plantes en
carburants, i els que creuen que això es una barbaritat, que els camps són per a produir aliments per
a les persones i els animals, no per als cotxes o els

JORDI CABANAS

l’agroenergia massiva, que empra enormes quan-

Imatge d’un expositor a la Fira de Biomassa de Vic on es veu els diferents productes de la biomassa.

autobusos”, explica a aquesta revista Héctor de Prado, responsable de l’àrea de Canvi Climàtic i Energia

d’energia. En el cas català, el motiu sol anar lligat a

1.527,1 kteps —unitat que significa milers de tones

d’Amigos de la Tierra.

la disconformitat de veure com s’erigeixen plantes

d’equivalent de petroli— per any. Aquesta xifra su-

de producció elèctrica amb biomassa forestal prop

posaria un 361% d’increment amb relació al que es

Així mateix, l’organització ecologista defensa la

de casa. Aquest moviment es coneix com a fenomen

va consumir el 2003.

biomassa en l’àmbit local i s’oposa a la producció

nimby (sigla que en anglès podria traduir-se com a

d’agrocombustibles a gran escala i al seu ús mas-

‘no al meu safareig’). Com a exemples de plantes de

A més, el Pla d’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020

siu en forma líquida, per tres raons: “En primer lloc,

cogeneració elèctrica amb biomassa forestal que

preveu arribar a 142 MW en biogàs i a 525 kteps en

considerant el cicle complet de producció i utilitza-

no compten amb el vist-i-plau veïnal, caldria refe-

biocarburants, el que permetria sumar 4.582 de

ció d’aquests agrocombustibles, no s’estalvien tan-

rir-se als casos de La Garriga (Vallès Oriental) o La

llocs de treball directes en tots els sectors de la bi-

tes emissions com ens volen fer creure; d’altra ban-

Poal (Pla d’Urgell).

oenergia el 2020. De la inversió total prevista al pla,

da, l’ús de fertilitzants i el foment de monoconreus

de 24.608 milions d’euros, 735,9 s’adrecen als usos

no és sinó una amenaça per a la nostra biodiversi-

Sigui com sigui, l’aposta governamental per la bi-

tat, i finalment, perquè estem observant en àrees

omassa al territori català és indubtable. Alguns

del món que la introducció d’aquests conreus, per

estudis avalen aquesta postura, atès que, per a re-

De tota manera, aquests projectes es podrien veu-

a extreure’n el mal anomenat bioetanol o biodièsel,

cuperar els nivells de CO2 ambiental de la dècada de

re afectats per la decisió del ministre d’Indústria,

1930, caldria que el 40% de l’energia elèctrica pro-

Energia i Turisme, José Manuel Soria, de paralitzar

duïda al món procedís de la biomassa. Així, el Pla de

les primes a les noves plantes com a resultat de la

està causant greus problemes socials i ambientals”,
alerta De Prado.

tèrmics en biomassa forestal i agrícola.

l’Energia de Catalunya 2006-2015 preveu incremen-

crisi econòmica. Una notícia que genera incertesa

El futur de la biomassa

tar la participació de la biomassa en el balanç ener-

en un sector que, si no es desvia de la senda de la

Des del punt de vista mediàtic, un dels aspectes

gètic del Principat. D’acord amb aquest full de ruta,

sostenibilitat, ofereix un horitzó esperançador per

més delicats té a veure amb l’oposició ciutadana

la previsió de l’aportació de la biomassa al consum

a la creació d’ocupació. I per descomptat, per al

pel que fa a projectes relacionats amb aquest tipus

d’energia primària de Catalunya per al 2015 serà de

malmès i fràgil equilibri del planeta. •

Bio Energy Systems
Tel. (+34) 938 202 900
info@jqnenergies.com

BIOMASSA
SOLAR TÈRMICA
FUMISTERIA
CALEFACCIÓ

GEIS

G E N E R A L D ’ E Q U I PA M E N T S I S E R V E I S

M. CARRASCO I
FORMIGUERA, 33
25001 LLEIDA

TEL. / FAX 973 21 02 98
info@geiscat.com
www.geiscat.net
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Pau Garcia-Milà,

jordi cabanas

informàtic i emprenedor

“És possible que arribem a
una situació pitjor que la
que vivim, però no durarà”

Amb només 25 anys, aquest programador, empresari i escriptor olesà ja és conegut com el Mark Zuckerberg o el Bill Gates espanyol.
Visionari i autodidacta, abans d’estrenar majoria d’edat va dissenyar l’escriptori virtual eyeOs, el sistema operatiu més important de
tots els que han vist la llum a l’Estat espanyol, i que actualment s’empra a més de 80 països. Convertit en fundador i director de la seva
pròpia empresa, Pau Garcia-Milà també ha assaborit l’èxit editorial amb llibres prologats pel príncep Felip i l’ex-president del Govern
Felipe González. Però per damunt de tot, aquest dens i espectacular currículum exemplifica com pocs el poder de l’autoconfiança,
l’optimisme i la constància.

Cèlia Roca

L

La seva trajectòria impressiona. No li fa

més elevat. Això sí: no gaire més alt! No aspiro a en-

nat la casualitat que han volgut unir-se a nosaltres

vertigen?

riquir-me amb aquesta iniciativa. Quan vam posar

joves amb bones idees i amb moltes ganes, que tot

Realment, tot el que he aconseguit hagués estat

en marxa eyeOS, calia que tots tinguéssim un sou

just havien acabat la carrera. Evidentment, pensem

impossible treballant en solitari. Al meu voltant

baix, però digne. I ara que l’empresa ha començat a

que els professionals més veterans i amb experièn-

sempre he tingut gent que m’ha donat suport, es-

funcionar, la situació ha millorat.

cia també podrien aportar-nos moltes coses. Per
això estem oberts a què col·laborin amb nosaltres.

pecialment la meva família i l’equip de la meva empresa [eyeOS]. L’èxit també és seu.

A més de ser netament cosmopolita, el seu
equip de treball està format per professionals

El primer sou que va guanyar amb un futbolí.

Tot i ser l’alma mater d’un projecte tecnològic

molt joves. Per què aposta per aquest perfil

El que per a alguns és una distracció, a vostè

d’abast internacional, ha afirmat algun cop

de capital humà? Quin valor afegit pot apor-

l’ajuda a millorar el rendiment professional.

que és mileurista. Costa de creure!

tar a eyeOS?

Un altre exemple de tirar tòpics a terra?

Ho he estat, tot i que ara guanyo un sou una mica

Aquest perfil no l’hem cercat conscientment: ha do-

Sí, sí, això és cert. Amb 17 anys que teníem alesho-
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Amb el pas dels anys
es perd creativitat, ja
que tendim a seguir
el camí marcat. Per
això és tan important
estar sempre oberts
a nous reptes”
Em queda tot
per aconseguir,
absolutament tot. Si
no pensés així, només
podria dir que he
viscut una època de la
meva vida en què les
coses m’han anat bé”

L’emprenedor Pau Garcia-Milà, a l’interior de les oficines de l’empresa EyeOS, a Barcelona.

res, què havíem de fer? Vuit anys després, el futbolí

empresa i fracassa és un heroi. Res a veure amb el

Aquesta fe en les persones a l’hora d’endegar

segueix aquí, tot i que amb els jugadors una mica

que succeeix aquí. Som el país del “ ja t’ho vaig dir”.

un projecte, també es podria aplicar perquè la
societat se’n surti?

més desgastats. Quan l’utilitzem, ens ajuda a desconnectar de la feina, tot i que aquest hàbit no és

Tant el seu llibre Optimistamente com els prin-

Totalment: quan ho dic, penso en el moment eco-

habitual en unes altres companyies. És evident

cipals gurús del coaching defensen que qualse-

nòmic actual. M’hi he trobat de tot: des de gent que

que les empreses han de canviar. El model que

vol persona aplega els ingredients per a ser

comença i que li va molt malament fins a persones

hem de seguir és el de firmes com ara Google, que

creativa i fer grans coses. Com es pot potenci-

que triomfen de seguida. El més important és no

es preocupen per aconseguir la felicitat dels seus

ar aquesta facultat?

parar.

empleats. La immensa majoria, però, continua

Amb el pas dels anys es perd creativitat, ja que ten-

ancorada en els patrons de sempre: “Presenta’t a

dim a seguir el camí marcat. Per això és tan impor-

Doni’ns si us plau la seva recepta per a tirar

una hora determinada, treballa durant vuit hores

tant estar sempre oberts a nous reptes.

endavant.
Només cal constància. A aquelles persones que la

i torna-te’n a casa”. Aquesta rutina ja no funciona.
Aquesta facultat de veure l’ampolla mig ple-

tenen, les coses els acaben anant bé.

Parlem ara d’emprenedoria: als Estats Units,

na topa amb el seu escepticisme envers la

els currículums inclouen un apartat dedicat a

classe política. En alguna ocasió ha dit que no

I aspectes com la preparació o l’experiència?

negocis que s’han posat en marxa però que no

hi confia.

En el cas d’aquells que aspiren a posar en mar-

han tingut èxit. Per què al nostre país impera

Sí, perquè els polítics espanyols es fiquen a la vida

xa un negoci, acostumen a ser bons aliats.

el temor al fracàs?

privada de les persones. El que realment haurien de

Tot això és secundari. Si un no és constant, no ser-

Estem davant d’un problema cultural, que és pro-

fer és millorar la nostra projecció internacional. La

veixen de res.

ducte de l’educació que hem rebut. La gent et para-

seva tasca hauria de ser la de d’aconseguir que el

litza: vivim permanentment amb la pressió del “no

país llueixi a l’exterior. I la de la resta de la gent, que

Què li queda per aconseguir a Pau Garcia-

te’n sortiràs”, i s’ha de canviar aquesta mentalitat.

brilli internament.

Milà?
Tot, absolutament tot. Si no pensés així, només po-

Aquesta circumstància es reflecteix al seu

Si ara mateix tingués davant els polítics, què

dria dir que he viscut una època de la meva vida en

llibre Está todo por hacer. Per què ens escarras-

els hi diria?

què les coses m’han anat bé.

sem a posar-nos pals a les rodes?

Els demanaria que ens diguin la veritat. És molt sos-

La raó principal és molt clara: no tenim ganes que

pitós que la premsa internacional tingui un discurs

Acotem-ho, doncs: com es veu d’aquí a cinc

els altres triomfin. Això és el que ens han ensenyat.

totalment oposat al de la premsa nacional. Crec

anys, posem per cas?

A més, en aquest país tenim molt poca voluntat per

que no s’ha de mentir i manipular.

No m’atreviria a fer cap pronòstic. La primera prioritat és que el negoci continuï, i la segona, que crei-

a treure els nostres projectes endavant. Hauríem de
fer tot el contrari: no n’hauríem de tenir por.

També ha dit que no l’importa que el país

xi. I d’escriure, tampoc no me n’aturaré mai.

s’ensorri. Sentir això de llavis d’algú, amb la
Vostè ha tingut alguna experiència personal

que està caient, resulta si més no desconcer-

Els dos llibres que ha publicat fins al moment

en aquest sentit, per no valorar prou el po-

tant.

són una invitació a creure en un mateix. Tam-

tencial d’una idea.

Bé, el que vull dir és que m’importa, però no em preo-

bé fa nombroses conferències. Ha pensat mai

Això m’ha passat a mi i li passa a tothom, a qualsevol

cupa. Si caiem, ens aixecarem i tornarem a fer coses.

dedicar-se al coaching?

persona. En canvi, fora de les nostres fronteres, tot

La gent no estarà quieta. És possible que arribem a

No, perquè encara em queda molt per fer en el

és diferent. En altres països, qui posa en marxa una

una situació pitjor que la que vivim, però no durarà.

camp de la informàtica. •
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Ruta cultural
pels Museus d’Olot
Adriana Delgado

La capital de la Garrotxa ofereix un itinerari cultural que inclou el Museu de la
Garrotxa, Museu dels Volcans, Museu dels Sants i Casa Museu Can Trincheria.

E

Museu de la Garrotxa

Museu
de la Garrotxa

Està situat a l’edifici de l’Hospici, una construcció neoclàssica de finals del segle XVIII. Les sales d’exposició presenten l’evolució històrica de la comarca entre
finals del segle XVIII i mitjans del XX, i la part més important és la dedicada a l’activitat artística. El gruix
de la col·lecció el formen els quadres de l’Escola Paisatgística d’Olot, amb obres d’autors com Joaquim i
Marian Vayreda i Josep Berga i Boix. El Museu també
presenta l’obra de diversos artistes forans com Enric Galwey, Joan Llimona, Joan Brull, Joaquim Mir o
Ramon Casas, amb el quadre La Càrrega . També hi
trobem la col·lecció de cartells modernistes Cigarri-

JORDI CABANAS

llos París i l’escultura modernista i noucentista de

C. Hospici, 8, 17800 Olot

De l’1 d’octubre al 30 de juny

De l’1 de juliol al 30 de setembre

Tel. 972 271166

Feiners 10h a 13h – 15h a 18h

Feiners estiu: 11h a 14h – 16h a 19h

museucomarcal@olot.cat

Dissabtes 11h a 14h – 16h a 19h

Dissabtes 11h a 14h – 16h a 19h

Diumenges i festius 11h a 14h

Diumenges i festius 11h a 14h

Dilluns tancat

Dilluns tancat

Miquel Blay i Josep Clarà, al costat d’obres de Leonci
Quera, Ramon Amadeu o Xavier Nogués. El Museu
de la Garrotxa és Museu secció del Museu Nacional
d’Art de Catalunya. •
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E

Museu dels Volcans

Museu
dels Volcans

Es troba situat a la Torre Castanys, dins del Parc
Nou. L’exposició explica el medi físic de la Garrotxa
incidint en els fenòmens sísmics, vulcanològics i en
els principals ecosistemes de la comarca, utilitzant
maquetes, gràfics, vídeos interactius i un simulador
de terratrèmols que permet reviure els terratrèmols
que van enderrocar Olot el segle XV. El Jardí Botànic
de Vegetació Natural Olotina de l’interior del parc és
una sala més del museu, que ens mostra la roureda
de roure pènol (Quercusrobur) i un jardí de plantes

Av. Santa Coloma, 47,

Feiners 10h a 14h – 15h a 18h

De l’1 de juliol al 30 de setembre

Torre Castanys, Parc Nou,

Dissabtes 10h a 14h – 16h a 19h

Feiners: 10h a 14h – 16h a 19h

17800, Olot / Tel. 972 266762 /

Diumenges i festius 10h a 14h

Dissabtes 10h a 14h – 16h a 19h

museuvolcans@olot.cat

Dilluns tancat

Diumenges i festius 10h a 14h

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS

remeieres. •

JORDI CABANAS

Dilluns tancat

Imatge de diferents quadres pintats per l’autor Joaquim Vayreda.

Hotel Vall de Bas **** us ofereix un allotjament tranquil i acollidor amb
les millors tarifes per empreses i escapades programades per gaudir de
la natura, el romanticisme i/o l’aventura.
I al Restaurant Puigsacalm menú diari feiners i caps de setmana,
banquets de noces, comunions, bateigs i àpats a mida per colles,
convencions i celebracions familiars…

Restaurant
Puigsacalm

Celebracions

Convencions

Allotjament

Convencions

L’ESTACIÓ
HOTELRESTAURANTBAR

Av. estació, 2
17800 - OLOT (Girona) Spain

Tel. 972 261 007
info@hotelestacioolot.com
www.hotelestacioolot.com

Mas Can Trona, 17176 Joanetes

Tel: +34 972 690 101

hotel@hotelvalldebas.com

La Vall d’en Bas (Girona)

Fax: +34 972 691 007

www.hotelvalldebas.com
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E E

Museu dels Sants

Museu dels Sants

El Museu es troba a l’edifici d’estil neogòtic seu del
que fou el primer taller de sants d’Olot, El Arte Cristiano, fundat per Josep Berga i Boix, Joaquim Vayreda
i Valentí Carrera el 1880. Annex a aquest edifici hi ha
els tallers actuals de l’empresa i, gràcies a uns finestrals que comuniquen el Museu amb el taller, els visitants poden veure com treballen els artesans i conèixer el procés de producció tradicional d’imatges.
Les imatges produïdes als tallers de sants d’Olot es
modelen seguint la tècnica de l’emmotllatge, amb
pasta de fusta, a partir de models originals d’escultors reconeguts. Llueixen uns característics ulls de

JORDI CABANAS

vidre i es decoren artesanalment amb dibuixos de

Tel. 972 266791

Dissabtes: 10h a 13h - 16h a 19h

museusants@olot.cat

Diumenges i festius: 11h-14h / Dilluns tancat

a l’oli.
A la primera planta es pot veure una col·lecció de peces de diferents tallers de la ciutat i figures de pessebre i un espai dedicat a la faràndula d’Olot. •

JORDI CABANAS

Feiners: 10h a 13h - 15h a 18h

art de Saint Sulpice, originari de París— amb pintura

JORDI CABANAS

C/ Joaquim Vayreda, 9, 17800, Olot

sanefes i daurats —seguint les pautes del conegut

E

Casa Museu Can Trincheria

Casa Museu
Can Trincheria

És una casa senyorial construïda al segle XVIII
amb ampliacions posteriors. El nom de la casa ve
del llinatge Trincheria, família que destacà històricament en el món militar i polític. La casa llueix
un pessebre monumental amb figures de Ramon
Amadeu, un mobiliari de l’època amb llits d’Olot i
decoració a les parets amb paisatges i escenes mitològiques. Actualment és la seu de l’Institut de

Agrega2

Cultura de la Ciutat d’Olot. •

C. Sant Esteve, 29, 17800, Olot

Feiners: 10h a 14h - 17h a 19h

Tel. 972-272777

Dissabtes: 11h a 14h - 17h a 19h

museucomarcal@olot.cat

Diumenges i festius: 11h a 14h
Entrada gratuïta

Cuina Volcànica
al bell mig d’Olot

Hi va el logo de la Cuina Volcànica i
Més informació a www.olotcultura.cat

Menú feiners 10,25 €
Menú dissabtes migdia i nit 13,00 €
Diumenges i festius gran varietat de plats
Sopars grups servits a taula
a partir de 13,00 €
Preus amb IVA inclòs

Cuina Volcànica
des de 1994

Recomanat per

Le Routard
2012

C. Serra i Ginesta, 14- 17800 OLOT - Tel. 972 26 16 04 - 972 27 03 38 - www.cuinavolcanica.cat - selfgarrotxa@turismegarrotxa.com - PÀRQUING a 100 m
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Bon Preu presenta una campanya per fomentar el
consum de productes de proximitat Km 0
Redacció

L

La cadena de supermercats catalana vol donar suport

de producció sostenible i al sector agrícola local.

portància de consumir productes de temporada, a

al consum de productes de proximitat, de Km 0, amb

L’acte de presentació de la campanya “les coses

banda de fer una defensa de la feina de sector pri-

l’objectiu de conscienciar els consumidors sobre els

d’aquí, només aquí” va comptar amb la presència

mari local i dels seus professionals. També van ser

beneficis del seu consum. Aquests aliments es carac-

del Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca , Ali-

presents a la presentació el president de la Fede-

teritzen per ser produïts, transformats i comercialit-

mentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, que

ració de Cooperatives Agràries de Catalunya, Pere

zats en un entorn pròxim, donant suport a un model

va explicar la qualitat del producte a origen i la im-

Colat, i la direcció de Bon Preu. •

Colomer Rifà adequa el nou escorxador de
Càrnies Solà a Mollerussa
L’empresa Osonenca d’enginyeria i arquitectura Colomer-Rifà ha estat l’encarregada de

Josep, Grup Baucells, Mafriges etc. Els escorxadors,

portar a terme l’adequació de l’escorxador. Es tracta d’un escorxador de 14.550 m2 amb

actualment, per a ser competitius necessiten maqui-

tecnologia puntera.

nària especialitzada i robotització de les línies, evis-

L’

ceració ergonòmica i també sistemes d’escaldat més

Redacció

eficients des del punt de vista energètic. En tots els

L’empresa Càrnies Solà va comprar l’escorxador de

L’edifici final serà un escorxador de 14.550 m2 edifi-

elements tècnics s’ha tingut en compte aconseguir

Mollerussa que estava en procés concursal. Des del

cats sobre un terreny de 46.000 m2 amb una línia

unes instal·lacions productives amb el menor impac-

principi, la compra pressuposava que caldria fer in-

de sacrifici d’una capacitat productiva de 600 porcs

te mediambiental possible.

versions importants per aconseguir posar al dia les

/ hora. Colomer Rifà ha aplicat la seva experiència en

Càrnies Solà és un grup capdavanter en la producció

instal·lacions existents que varen estar en funciona-

aquest tipus d’instal·lacions. Aquesta empresa porta

de carn porcina. Amb la incorporació d’aquest nou

ment fins al 2011. Algunes zones s’han pogut remo-

més de 15 anys treballant en el sector de les empre-

escorxador al Pla d’Urgell, l’empresa osonenca pre-

delar però d’altres s’han refet completament des dels

ses d’aquest sector instal·lades a la comarca d’Oso-

tén ampliar les xifres d’exportació de l’empresa, que

fonaments.

na, com Esfosa, Càrnies Montronill, Càrnies Toni i

actualment es troben al 85% i arriben a 27 països. •
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La confiança com a base per orientar l’equip a resultats
Tots estem d’acord que per aconseguir millors resultats hem de treballar en equip, però de vegades la química no funciona. Amb cinc
principis basats en el sentit comú trobem una manera efectiva de fer equip, que permet canalitzar tota l’energia cap a l’obtenció de
resultats i la resolució dels problemes.

E
Redacció

El setembre de 2001, quan Patrick Lencioni estava aca-

reunions o les converses es convertiran en una ficció

encara que no hi estiguem del tot d’acord, en el sentit

bant el seu llibre sobre les disfuncions dels equips de

de consens, en el millor dels casos, o bé en un seguit

de què no prendre cap decisió també és una decisió, i

treball, va tenir lloc un dels fets que ha quedat gravat

de retrets i atacs personals. Acceptarem per por o per

que de vegades val més actuar prenent riscos contro-

en la memòria col·lectiva de les generacions que hau-

no perdre el temps i després farem el que podrem per

lats que simplement deixar les coses com estan i no fer

ran viscut el començament del segle XXI: el rescat de

solucionar els problemes de la millor manera possible i

res. El consens per sistema pot ser una trampa terrible

milers de persones atrapades entre les flames i el fum

de vegades trepitjant els interessos dels demés. Les re-

que ens porti a la inacció.

de les torres del World Trade Center de Nova York.

unions en aquests casos són avorrides i no hi ha comu-

Aquest va ser un exemple de com, en casos extrems,

nicació real, perquè les discussions importants nor-

Finalment, el grup necessita treballar en una sola di-

els individus poden arribar a treballar de forma efecti-

malment tenen lloc als passadissos o al taller. Si no hi

recció per aconseguir resultats. És curiós com de vega-

va i desinteressada pel col·lectiu.

ha discussió sobre dades reals, reconeixent els errors

des, fins i tot en organitzacions culturals o sense ànim

no avançarem treballant en equip.

de lucre, el fet d’estar en un equip és una finalitat en si

Patrick és consultor i viu a Sant Francisco. Els seus lli-

mateixa, dóna prestigi i estatus individual. Desenvo-

bres destaquen per la claredat i simplicitat de les se-

lupar accions per a l’organització queda en un segon

ves idees. Totes les empreses industrials, tallers, boti-

terme. Per això és bo que a les empreses i a les organit-

gues, consultors, sindicats o partits polítics tenen en

zacions es retribueixi i es valori pels resultats aconse-

comú la necessitat d’aconseguir resultats mitjançant

guits i no pel simple fet de tenir una posició.

el treball de grups de persones. En un sentit esportiu
o purament industrial això vol dir treball en equip. Si

Per aconseguir resultats necessitem l’equip, però si no

treballar en equip és la millor manera d’aconseguir re-

hi ha confiança, no es discuteixen realment els temes,

sultats, ara més que mai necessitem veure com es fa

sense compromís ni responsabilitat dels individus, tre-

això. Patrick ens ho explica de manera simple.

ballant cadascú pels seus interessos més que no pas
pels del col·lectiu, perdrem molta energia inútilment.
És com anar amb un cotxe amb les rodes desinflades.

La base d’un equip de treball és la confiança. Un equip
amb confiança és capaç d’arribar ràpidament a la veritat dels problemes i treure la millor solució. La con-

Tampoc hi haurà compromís de veritat dins un equip

Necessitem persones compromeses i responsables

fiança no vol dir només esperar que els altres faran les

quan tot són ombres del que passa realment i les de-

treballant en equips enfocats a resultats, no empre-

coses bé. En aquest cas es refereix a la confiança en el

cisions que es prenen no són clares, es retorna una i al-

ses o països sencers preocupats per com s’han de ma-

sentit de no tenir por a admetre errors o febleses da-

tra vegada als mateixos tòpics perquè moltes vegades

quillar les dades per poder sortir millor a la fotografia.

vant dels demés, i això té un grau important de dificul-

els arguments no són res més que una cortina de fum

Segurament tenim un excés d’informació enllaunada

tat a la pràctica sobretot si hi ha molta pressió i com-

per no fer front als problemes autèntics. De vegades

que en el fons ens porta a no saber exactament què

petitivitat. Si no s’aconsegueix aquest clima es cau en

també hi pot haver paràlisi per un excés d’anàlisi. No

passa i, per tant, patim d’una desconfiança creixent

la política en el sentit més pejoratiu del terme: tothom

es fa res i se’n parla molt perquè els que formen l’equip

en els dirigents i en tot allò que és patrimoni comú.

amaga o disfressa coses, no es prenen riscos, no s’aprèn

tenen por a prendre compromisos.

Les idees de Patrick posen el dit a la nafra desenvolu-

dels errors i es perd energia simulant i fent veure que...

Tot això ens porta a perdre el sentit de la responsabi-

pant uns principis senzills però que portats a la pràcti-

litat col·lectiva. La millor pressió perquè ens sentim

ca permeten fer més efectiu el treball en equip, única

Si ja sabem que dins l’equip es juga a simular i no es diu

responsables és la del grup mateix. Si hi ha sentit de

opció per poder fer front amb èxit als reptes actuals de

tota la veritat, per què perdre el temps discutint? Les

grup ens sentim responsables de les decisions preses

moltes empreses i institucions. •

Vol obtenir el fruit esperat de les
seves publicacions?
El fruit de la seva publicació depèn de molts factors, un bon disseny, un millor contingut i també i
molt important una impressió de qualitat.
Els nostres clients ho saben i dipositen dia rera dia la seva confiança en la nostra experiència.
Aquesta confiança ha quedat recentment avalada pel guardó otorgat pel Gremi d’Arts Gràfiques
com a millor impressió en offset humit.
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Neix idigital.cat, el portal de referència
TIC per a empreses i professionals
La Generalitat ha posat en marxa aquest nou web per potenciar el sector de

les noves tecnologies

Isern Medical
Telecom inaugura
la seva nova seu
corporativa

El Conseller de Salut de la Generalitat,

Boi Ruiz, ha presidit l’acte, que s’emmarca
dins de la commemoració del 60è
aniversari de l’empresa.

Redacció

E

El passat 13 de juliol, l’empresa familiar osonenca
ISERN va inaugurar la nova seu corporativa de 6.500
m2 situada al polígon Mas d’en Prat de Vic i que uni-

fica les instal·lacions centrals de l’empresa. Aquest
nou edifici ha suposat una inversió de 6 milions d’euros i s’ha construït sota criteris de sostenibilitat, incorporant elements tecnològics d’última generació i
per l’estalvi energètic.
L’empresa familiar osonenca ISERN va néixer a Roda
de Ter l’any 1952 com a botiga de muntatge i reparació d’aparells de ràdio, i l’any l982 va obrir la botiga a
Vic per vendre electrodomèstics, telefonia i informàtica. Actualment ISERN ocupa a 38 persones distri-

Redacció

L

buïdes en les diferents activitats de l’empresa i fac-

La Generalitat ha posat en marxa el portal idigital,

una mitjà de comunicació especialitzat en contin-

tura més de 8,5 milions anuals. Una part important

que vol oferir i recollir totes aquelles informacions

guts TIC i també està dirigit a sectors on els profes-

del nou edifici es destina a una de les principals línies

relacionades amb les noves tecnologies que poden

sionals de Catalunya poden compartir sinèrgies i ex-

de negoci de la companyia, ISERN Medical Telecom,

contribuir a potenciar la competitivitat de les empre-

periències que ajuden a potenciar la competitivitat

i consisteix en la prestació de serveis de telecomuni-

ses i els professionals TIC a Catalunya. El nou web ab-

de les TIC a Catalunya. Les empreses i professionals

cacions per habitacions d’hospitals. L’edifici compta

sorbeix els continguts i recursos de portals existents

en difondre les seves activitats al sector TIC de Ca-

també amb la primera unitat a l’Estat de I+D+I de les

fins ara (com TIC.cat i pimestic.cat, que desapareixen

talunya i els seus àmbits d’especialització, poden fer-

TIC aplicades a la Sanitat, en la qual es desenvolupen

com a tals) i n’aglutina d’altres que mantenen la seva

ho de diverses maneres.

nous productes i solucions específiques pel sector.

pròpia personalitat com a projectes associats al Pla
idigital, com ara actic.cat o punttic.cat.

A l’acte d’inauguració hi van assistir diferents repreParticipar a idigital és també promoure les empreses

sentants de l’Ajuntament de Vic i els propietaris de

i donar visibilitat de l’activitat empresarial a un públic

l’empresa familiar Ramon Isern, Laia Isern i el direc-

El web del pla idigital ofereix informació i coneixe-

potencial especialitzat en les noves tecnologies, en

tor general de l’empresa Marià Isern, el qual va agra-

ment en profunditat sobre el sector TIC a través de

l’espai de referència del sector a Catalunya. El públic

ir l’assistència de totes les autoritats presents i va

casos d’èxit, entrevistes, articles d’interès, estudis

objectiu és de 15.000 professionals. A més, l’elabo-

explicar que l’acte servia per explicar el projecte als

de tendències de futur, fires i trobades empresarials,

ració dels continguts i la difusió pels diferents canals

professionals del sector sanitari, per celebrar el 60è

notícies d’actualitat, oportunitats de negoci, nous

(web, newsletters, xarxes socials,...) és gratuïta.

aniversari i també per inaugurar de forma oficial el

productes, projectes, estudis monogràfics, etc. És

Més informació a www.idigital.cat

nou edifici. •
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JORDI CABANAS

Vista d’una de les perspectives
del Parc Nou on es troba situat
el Museu dels Volcans.

