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Dia Internacional de la pobresa.
El 17 d’octubre es va commemorar el Dia Internacional per a l’eradicació de la Pobresa, amb el propòsit de promoure i sensibilitzar la consciència per lluitar contra als més desprotegits. Per desgràcia,
estem avesats a veure imatges divulgades en diferents mitjans d’algunes zones d’Àfrica i d’altres indrets d’arreu del món, on es veu com l’ésser humà viu en la més real i dramàtica situació de pobresa,
imatges que percebem de manera colpidora. Una misèria tan extrema com la que viuen milions de
persones des de ja fa molts anys, no ens sembla una circumstància propera a la nostra realitat quotidiana. No, una situació evidentment tan al límit de la supervivència, no, però en el nostre entorn la
crisi colpeja cada vegada amb més força a moltes famílies que aquestes sí les tenim ben a prop.

Els grans consumidors i els municipis centraran l’atenció d’Expobioenergía 2012

En poc temps els índex de pobresa s’han disparat a casa nostra. La població infantil i la gent gran, és la

8

les desigualtats socials, l’economia especulativa, el treball precari… són elements que empobreixen i

més vulnerable i és la que la pateix més. La desocupació laboral i les contínues retallades socials, posen a moltes persones en perill d’exclusió. Tot això ha estat degut al increment de l’atur, l’augment de

Un cas d’èxit: la caldera de biomassa d’El Brull

atempten contra l’ètica i la dignitat de qualsevol persona. La falta de voluntat política i a la pèssima

9

tots ens pertanyen. És una qüestió de drets i de justícia.

Visió Solar Energies Renovables
contribueix a l’estalvi i l’eficiència
energètica apostant fermament
per la biomassa i l’autoconsum
d’energia solar fotovoltaica

assignació de recursos per als més febles, vulnera els drets més essencials, bàsics i elementals que a

Hem de sumar esforços perquè els dirigents vetllin pel benestar social en lloc d’afavorir un capitalisme
immoral i especulatiu, i que siguin capaços de construir una altra societat més equitativa per a tothom i combatre l’augment de les desigualtats que vivim actualment.
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Els incentius en espècie incrementen la motivació i el rendiment del treballador
i ofereixen condicions de tributació més favorables, segons els experts

JORDI CABANAS

Regals d’empresa:
val la pena prescindir-ne
per a estalviar?

Durant les setmanes prèvies al Nadal, moltes empreses comencen a encarregar els regals corporatius amb què obsequiaran als seus
empleats, clients i proveïdors amb motiu d’aquestes festes. Per bé que el producte estrella continua essent l’esperada panera, la
complicada situació econòmica que travessen moltes companyies està empenyent alguns empresaris a prescindir-ne, o bé a decantarse per altres fórmules de retribució en espècie més austeres.

D
Cèlia Roca

Des de sempre, els lots nadalencs han format part

a les noves tecnologies, com ara els telèfons mòbils

preferències, gustos i necessitats de cadascú, també

del paisatge empresarial del país, compartint pro-

intel·ligents, les tabletes, els llibres electrònics o les

hi entren en joc unes altres particularitats, com ara

tagonisme amb la paga extraordinària o els tradici-

videoconsoles. Fins i tot, hi ha firmes que lliuren gra-

les possibles al·lèrgies i intoleràncies del treballador

onals sopars. De fet, segons una enquesta elabora-

tuïtament a la plantilla alguns dels productes que

a determinats productes, o el fet que alguns emple-

da pel grup Affirma, les paneres i les ampolles de vi

comercialitzen.

ats hagin decidit no consumir un determinat tipus
de menjar per prescripció mèdica, per conviccions

sumen prop del 75% dels regals. El percentatge restant es reparteix entre altres obsequis clàssics, com

Més enllà de la panera

personals —aquest és el cas dels que segueixen una

ara les corbates i complements de moda, rellotges,

Tot i el rol omnipresent de les paneres, és habitual

dieta vegetariana— o religiosos. En aquest sentit,

perfums, plomes estilogràfiques, joies i, fins i tot,

que els empresaris reconeguin que no tots els em-

algunes empreses amb un gruix important de tre-

participacions de loteria, vals per a gaudir d’escapa-

pleats es mostren satisfets amb el continguts de les

balladors que professen creences amb restriccions

des de cap de setmana o activitats esportives i lúdi-

cistelles. Una de les queixes més habituals és que hi

alimentàries han començat a encarregar paneres di-

ques. Tot això sense passar per alt propostes lligades

manquen o sobren aliments o begudes. A més de les

ferenciades per a aquest col·lectiu.
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Artium

Els experts en
consultoria
empresarial recorden
que els regals no
deixen de ser una
projecció de la imatge
de la companyia”

Mostra de productes del Celler Cooperatiu d’Artés. Els vins i caves són una bona opció per a regalar.

En qualsevol cas, les possibilitats disponibles al

De despesa a inversió

balladors proporcionen rendiments superiors amb

mercat són ingents: més enllà del típic lot nada-

Tot i que el sector dels regals d’empresa movia prop

el mateix cost: “Cal tenir en compte que la tributa-

lenc, permeten oferir regals que responguin a les

de 1.000 milions d’euros anuals a l’Estat espanyol en

ció dels rendiments en espècie és més favorable,

expectatives dels destinataris per preus inferiors

el moment de l’esclat de la crisi, aquest volum de ne-

atès que se’n pot beneficiar tant l’empresa com

a 20 euros per persona. Fins i tot, si l’empresa es

goci s’ha vist reduït dràsticament en els darrers qua-

l’empleat; la llei permet que el rendiment en espè-

decanta per obsequis personalitzats —com ara

tre exercicis. El motiu cal cercar-lo en l’incert escena-

cie arribi fins a un 30% del sou, tot i que és una eina

packs de material de papereria o oficina—, el cost

ri que amenaça moltes empreses, amb ERO damunt

infrautilitzada en la majoria dels casos”.

per unitat acostuma a situar-se pels volts dels 30

la taula, retallades salarials o una davallada en la de-

euros. De tota manera, els experts en consultoria

manda de productes i serveis. Tots aquests factors

L’alternativa de la retribució variable

empresarial recorden que aquests regals no deixen

expliquen perquè bona part del teixit empresarial

Una de les formes que adopta el pagament en es-

de ser una projecció de la imatge de la companyia.

opta per sacrificar els regals nadalencs i eliminar de

pècie és la retribució variable, modalitat que no no-

Per això recomanen incloure-hi el logotip correspo-

la seva cultura corporativa aquest concepte.

més es limita a una època de l’any —com els regals
de Nadal— i que sembla gaudir de bona salut en

nent sempre que sigui possible i escollir regals afins
a l’activitat i als valors de la firma. Per exemple, un

Malgrat tot, els experts en recursos humans afirmen

temps de crisi: segons un informe de la consultora

dispositiu digital de lectura serà una elecció esca-

que, lluny de ser una despesa, aquests presents es-

Mercer, durant el 2011 va augmentar a l’Estat espa-

ient per a una editorial que es dediqui a la creació

devenen una valuosa inversió que es tradueix en una

nyol el nombre d’empleats que se’n van beneficiar,

d’e-books.

millora en el rendiment i la implicació dels treballa-

especialment pel que fa als incentius a llarg termini.

dors. “Les percepcions econòmiques, sia en forma de

D’acord amb aquest estudi, un 83% de les compa-

Ara bé, també hi ha companyies que es decanten

retribució salarial, incentius o regals, són una eina

nyies que hi van participar oferien una assegurança

per substituir aquest regal per diners o xecs regal,

important de motivació en el món laboral i, per tant,

de vida als treballadors i un 80% cobertura en cas

per tal que el treballador els pugui invertir en una

una fórmula directa i immediata de reconèixer el

d’accident, proporció que contrasta amb una caigu-

cosa que realment l’il·lusioni o sigui d’utilitat per a

treball de qualitat, la consecució d’uns objectius o la

da dels plans de pensions.

ell. Aquesta pràctica, però, és contemplada com un

millora dels processos passa pel vessant econòmic”,

error pels experts en relacions laborals, ja que sos-

explica a aquesta revista el cap de relacions laborals

Paneres, xecs regal, activitats de turisme rural,

tenen que els obsequis en espècie contribueixen a

del Grup Prysmian.

gadgets, assegurances... En definitiva, infinitat de
cares per a una mateixa moneda: la d’aconseguir un

unir emocionalment les plantilles i tenen més continuïtat en el temps. Per posar un cas il·lustratiu,

Arnau Moranta, administrador d’Ilia Consultoria,

propòsit que els zeros de la nòmina no sempre po-

cada cop que es consumeix el pernil de la panera,

també comparteix aquest parer: “Els incentius en

den comprar: enfortir el vincle emocional dels pro-

el treballador associa la seva feina a estímuls grati-

espècie són una de les fórmules més interessants

fessionals envers l’empresa. Per això, per bé que la

ficants i positius. En canvi, els especialistes adver-

per a fidelitzar i motivar els treballadors i per millo-

crisi ha eixugat la tresoreria de moltes companyies,

teixen que les retribucions en metàl·lic tendeixen a

rar la competitivitat interna en cas de vincular-los

convé plantejar-se el cost de deixar els treballadors

perdre’s en la memòria.

a l’assoliment d’objectius”, assenyala. Així mateix,

sense el seu regal de Nadal. I no només des del punt

Moranta també subratlla que els incentius als tre-

de vista de l’estalvi. •

Caramels i xocolata publicitaris

Regals d’empresa per Nadal. Fabricació de tot tipus
d’articles publicitaris fets de caramels i xocolates.

C/ Puigoriol, 95 B - 08329 • Teià (Barcelona)
Tel. 935 194 081 Mòvil 695 039 909
info@dolcebcn.com - www. dolcebcn.com
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Graficser:
no venen productes,
venen solucions

La força de l’empresa osonenca de comunicació gràfica, la diversitat

Adriana Delgado

G

Graficser és una empresa familiar nascuda l’any 1989 a Vic. Durant aquests 23 anys ha
anat creixent en base a la serigrafia, la tampografia, l’estampació tèxtil, la retolació,
la impressió digital i el regal promocional, aconseguint oferir un gran ventall de productes i serveis que l’ha portat a convertir-se en l’empresa de referència a Osona en el
món de la comunicació gràfica.
Quatre grans línies per adaptar-se a les necessitats de cada client
L’objectiu de Graficser és oferir un servei global en la comunicació gràfica de qualsevol empresa, per això ofereix quatre grans línies de productes en funció de les necessitats del client: una línia de productes publicitaris i de promoció per potenciar la
imatge corporativa del client, una línia de productes de comunicació per informar i/o
donar a conèixer l’empresa, una línia de productes industrials per aquelles peces que
han d’anar marcades per ser identificades i diferenciades i una línia de serveis, com
l’assessorament tècnic, el disseny o el lloguer de material per a fires i esdeveniments.
Innovació constant en equips i tècniques d’impressió
Al llarg de tots aquests anys i seguint els objectius d’innovació, Graficser ha anat in-

corporant noves tècniques i nous equips d’impressió digital per adaptar-se a les necessitats del mercat i dels clients. Imprimir directament sobre materials com alumini, vidre, ceràmiques, rajoles, fusta, estores,... per a Graficser no és cap obstacle!
Capacitat de desenvolupar diferents projectes amb la màxima qualitat
Actualment Graficser disposa d’una plantilla jove i experimentada de 15 treballadors
i d’unes instal·lacions de més de 1.800m² on hi ha una exposició permanent dels productes que pot oferir. El fet de disposar d’un departament de disseny i d’un taller d’imFotos: Graficser

pressió i retolació propi, integrant així el màxim de processos, fa que l’empresa tingui
capacitat suficient per a desenvolupar diferents projectes i pugui garantir un control
de qualitat sobre tots els seus productes. •

serigrafia / tampografia / retolació / digital gran
format / retolació de vehicles regal promocional
regal d’empresa / tèxtil promocional / tèxtil laboral
PAEO Vic · C.Lleida, 39
T. 938 861 215 · F. 938 892 282
info@graficser.com · graficser.com
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Tàrrega acull la 1ª Jornada d’Emprenedoria
Agroalimentària de Catalunya
Redacció

L

La Jornada, que tindrà lloc el proper dia 24 d’octubre a

(DAMM), que organitza la jornada, ha estat des de l’any

en una taula rodona formada per diferents sectors com

l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega, parteix de la

2006 i conjuntament amb la Federació de Cooperatives

el porcí, la viticultura, el sector de la fruita, els vivers...

necessitat manifestada i compartida d’emprendre nous

Agràries de Catalunya motor impulsor de la innovació

donaran color a la jornada pretenent al mateix temps

models de negoci adaptats a la nova situació econòmi-

en el sector agroalimentari.

iniciar una xarxa per compartir objectius i generar no-

ca. Aquesta necessitat, recolzada en les fortaleses del

Per animar els que volen començar aquesta aventu-

ves inquietuds.

sector Agroalimentari a Catalunya està donant i pot

ra Enric Segarra, professor associat del Departament

La jornada és gratuïta. Només cal confirmar l’assistèn-

donar encara més resultats molt interessats pel teixit

de Direcció d’Operacions i Innovació d’Esade, farà una

cia a l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega: tel. 973

industrial a Catalunya.

intervenció inicial parlant del pensament creatiu com

310 715 – carles.pedros@gencat.cat . Aquestes iniciati-

Una demanda important, però no suficient, per cobrir

a base de les iniciatives empresarials. Domènec Vilà,

ves són bàsiques pel desenvolupament econòmic de les

aquesta necessitat és el recolzament institucional. En

director general d’Alimentació, Qualitat i indústries

terres de Lleida i per la generació de noves oportunitats

aquest cas la implicació del Departament d’Agricul-

alimentàries, farà una exposició del projecte d’empre-

de negoci en uns moments d’incertesa. •

tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

nedors del DAAM. La posada en comú d’Experiències

• Reparació manteniment d’empresa,
càrnies, restaurants, etc.

Des De 1987 …
amb experiència De 25 anys

• Decoració interiors/exteriors de comerços,
oficines i aparadors, baranes inox.
C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa / Tel. i Fax 93 850 22 45 / A/E efrasercom@gmail.com / 08512 Sant Hipòlit de Voltregà

Marc Solà / Eix professional

La direcció i servei tècnic volen donar les gràcies a clients,
amics i proveïdors per aquests 25 anys al nostre costat!

• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

C. Remei, 12.
17500 Ripoll
Girona

Tel.
Fax
E-mail
Website

972 70 40 28
972 70 31 64
acastro@servycat.com
www.servycat.com
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La cita preveu l’assistència de 1.500 professionals d’arreu del món

Els grans consumidors i els municipis
centraran l’atenció d’Expobioenergía 2012

L’estalvi energètic, la sostenibilitat ambiental, la responsabilitat social corporativa i la
possibilitat d’estalviar i preveure despeses seran els eixos principals de la fira Expobioenergía, que tindrà lloc a Valladolid del 23 al 25 d’octubre. La cita, que enguany arriba a
la 7a. edició, comptarà amb un espai d’exposició de 16.000 m2, on es donaran a conèixer les
novetats de 385 empreses i marques procedents de 18 països d’arreu del món, com ara Alemanya, els EUA, Espanya, Holanda, Itàlia, Portugal, el Regne Unit i Suïssa. Els organitzadors d’aquest esdeveniment, la Fundació Cesefor i AVEBIOM, hi pronostiquen l’assistència
de 15.000 professionals d’Europa i Amèrica —un 10% més que altres anys—, que converteixen
aquest esdeveniment en la mostra tecnològica anual especialitzada en bioenergia més important del Vell Continent.

A

Així mateix, els impulsors subratllen un increment en la

indústria agroalimentària. Segons les dades de l’Obser-

demanda d’informació sobre aquest sector energètic,

vatori Nacional de Calderes de Biomassa, tots ells des-

tant per part de les empreses i associacions com dels

taquen per apostar per la biomassa per a reduir els seus

mitjans de comunicació generalistes, el que posa de

costos energètics i evitar que l’alça dels preus dels car-

manifest un interès creixent per aquest àmbit.

burants fòssils tinguin un impacte negatiu en el comp-

Entre les propostes que inclou aquesta edició, hi des-

te de resultats: actualment, aquests àmbits disposen

taquen les jornades Bioenergía para Municipios (BIO-

de 4.000 megawatts de potència tèrmica instal·lada.

MUN) i el congrés Conecta Bionergía, adreçat als grans
consumidors d’energia tèrmica i elèctrica. Aquesta

Pel que fa a BIOMUN, els organitzadors volen acos-

darrera iniciativa se centra en aquells sectors que més

tar-se als municipis petits i mitjans, que poden trobar

rendiment poden aconseguir de l’ús de la biomassa

en la biomassa una font d’energia més econòmica i

com a font energètica, com ara els constructors d’habi-

sostenible, així com un motor de creació d’ocupació i de

tatges, el turisme —parant atenció a l’allotjament— i la

millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

cabuda a més companyies espanyoles. Aquest fet no
és pas casual, ja que la suspensió de les primes a les
noves inversions en energies renovables per a l’obtenció d’energia elèctrica i el progressiu augment del cost
de les importacions dels combustibles fòssils —especialment el gas i el gasoil— estan fomentant la utilització de la biomassa a l’Estat espanyol per a l’obtenció
d’energia tèrmica.

joaquim@kimklima.com
• Llars de foc
• Estufes
• Cuines

• Calderes
• Acumuladors
• Radiadors

sector davant la reforma energètica aprovada pel Govern central el 14 de setembre passat, que grava la fiscalitat en la producció d’electricitat. Així ho ha manifestat l’Aliança per la Bioenergia, plataforma que integra
algunes de les principals associacions espanyoles relacionades amb la biomassa i el biogàs. En un intent de
prevenir els efectes d’aquestes mesures, el col·lectiu ha
fet arribar algunes propostes alternatives al ministre
d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria. Entre
elles, s’hi inclouen retallar una part dels 50.000 milions
d’euros emprats en l’adquisició d’energia exterior, així
com la creació d’una taxa de CO2 de 20 euros per cada
tona emesa per tots els combustibles fòssils, qualsevol
ús energètic (elèctric, tèrmic o transport) i potència.•

Estufes i calderes
de Biomassa

Mòbil 609 367 270
kimklima.com

A diferència d’altres edicions, Expobionergía donarà

Aquesta tendència contrasta amb la preocupació del

Cèlia Roca

Vic

El repte de la reforma energètica

• Geotèrmia
• Aerotèrmica
• Bombes d’aigua

Distribució - venda - instal·lació - servei tècnic
Pol. ind. Sot dels Pradals.
C. de Cervera, 17 08500 Vic
Tel. 938 893 248
Mòbil 696 178 193
info@serraserveis.com
www.serraserveis.com
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Un cas d’èxit: la caldera de
biomassa d’El Brull
JORDI CABANAS

Sense perdre de vista el context esmentat —marcat, com s’ha vist, per un encariment

Els nostres boscos són una font d’energia per la biomassa.

E

progressiu dels combustibles fòssils—, els bons resultats d’alguns projectes lligats
a l’àmbit de la biomassa són també un al·licient per a continuar aprofitant les
possibilitats que brinda aquest sistema de producció d’energia. Un d’ells és la caldera
de biomassa d’El Brull, que obre la porta a processos molt més eficients.

Cèlia Roca
En aquest sentit, l’estalvi energètic que hi representarà

connectats amb la xarxa de calor —l’Ajuntament, l’es-

lacions contemplades en aquest Pla consistia en la

l’ús de la biomassa forestal com a combustible en subs-

glésia, el punt d’informació del parc i uns altres equipa-

construcció d’una xarxa de calor al municipi d’El Brull,

titució del gasoil superarà el 60%. Quan la caldera esti-

ments municipals que encara es troben en fase de cons-

impulsada per una caldera de biomassa de 165 quilo-

gui a ple rendiment, es calcula que la despesa baixarà

trucció—, el consum se situarà en 80 tones d’estella

watts.

dels 25.000 euros anuals fins als 8.000, aproximada-

seca, que equivalen aproximadament a unes 130 tones

En qualsevol cas, caldria esperar fins l’any passat per

ment. Al seu torn, la utilització de la biomassa també

de fusta verda acabada de tallar. Per obtenir la biomas-

a veure materialitzada aquesta iniciativa, que va su-

reduirà les emissions de CO2 en unes 80 tones a l’any. La

sa forestal necessària per al funcionament de la xarxa

posar una inversió de 150.000 euros. D’aquesta xi-

presentació d’aquestes previsions va tenir lloc durant la

de calor, es gestionaran unes 10 hectàrees de bosc.

fra, 70.000 euros procedien d’una subvenció del Pla

festa bianual de l’ADF Montseny Ponent —que agrupa

Els orígens de la caldera d’El Brull es remunten a l’any

d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), mentre que

els municipis osonencs d’Aiguafreda, El Brull, Seva i Ta-

2009, quan l’ADE va redactar un Pla Estratègic d’apro-

l’Ajuntament d’El Brull va proporcionar-ne 30.000.

gamanent—, celebrada el passat 6 d’octubre a El Brull.

fitament energètic de biomassa forestal, que definia

Els 50.000 restants van ser fruit d’un conveni de col·

Quan el funcionament de la caldera sigui òptim i s’es-

la disponibilitat de biomassa i la demanda potencial

laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i la Diputació de

calfin els 3.000 m d’equipaments municipals i públics

d’energia tèrmica a la zona. Una de les primeres instal·

Barcelona. •
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Visió Solar Energies Renovables
contribueix a l’estalvi i l’eficiència energètica
apostant fermament per la biomassa i l’autoconsum
d’energia solar fotovoltaica
L’empresa osonenca ofereix, de la mà de la

La biomassa: una energia renovable enfront

prestigiosa marca austríaca Hargassner Biomassa,

dels convencionals combustibles fòssils

una àmplia gamma de calderes de pèl·lets, estelles

Visió Solar Energies Renovables aposta pel potencial de la

i llenya i nombroses solucions energètiques.

biomassa com a substitut 100% fiable, econòmic i eficient dels convencionals combustibles fòssils. Mostra d’ai-

V

Adriana Delgado

xò és la multitud de solucions energètiques relacionades

Visió Solar Energies Renovables és una empresa amb seu a Vic

amb aquesta font d’energia renovable i l’àmplia gamma

especialitzada en el desenvolupament, instal·lació i manteni-

de calderes de pèl·lets, estelles i llenya que ofereix de la mà

ment de tot tipus de projectes basats en l’aprofitament de les

de la prestigiosa marca austríaca Hargassner Biomassa, de la

energies renovables. Des de l’energia solar tèrmica, passant per

qual n’és distribuïdor oficial i SAT oficial a Catalunya. A més,

l’energia eòlica (amb instal·lacions minieòliques), el terra radiant,

seguint la política d’oferir els millors productes i marques

la geotèrmica, la microcogeneració, l’energia hidràulica (minihi-

als seus clients l’empresa compta amb un servei de venta

dràulica) i l’aerotèrmica, fins a l’energia solar fotovoltaica i la bi-

i distribució oficial autoritzada de Pellets Astúries, pèl·

omassa, Visió Solar Energies Renovables ofereix als seus clients

lets de fusta de primera qualitat que compleixen amb les

un servei integral. Aquest servei integral garanteix l’assessora-

normatives de fabricació Ö-Nor DINplus o Enplus.

ment en l’elecció del sistema mé s eficient i adequat, la projecció
i el disseny de la instal·lació, la gestió de finançament, la tramita-

Autoconsum d’energia fotovoltaica:

ció d’ajuts i subvencions, i un seguiment exhaustiu i servei tècnic

el camí a l’autosuficiència energètica

de les instal·lacions per part d’un equip d’especialistes amb anys

L’autoconsum d’energia fotovoltaica s’erigeix com el camí a

d’experiència en el sector, per tal d’assegurar el màxim rendiment

seguir per a la descentralització de l’actual model energètic.

i estalvi energètic.

La millora i innovació en l’eficiència i la baixada del preu
dels panells solars i kits solars per a l’autoconsum permet

L’empresa catalana cobreix, principalment, la zona d’Osona, Va-

oferir actualment energia fotovoltaica a un preu més

llès, Ripollès i Garrotxa, tot i que l’últim any ha començat a ex-

competitiu que el de la xarxa elèctrica convencional. És

pandir-se, amb èxit, a tot el territori català gràcies a la bona rebu-

per aquestes raons que l’empresa centra també els seus

da per part dels usuaris que veuen en les energies renovables una

esforços en la promoció de l’autoconsum d’energia fotovol-

solució d’estalvi energètic i econòmic, alhora que contribueixen a

taica per part de particulars i empreses. •

la millora del medi ambient.

VISIÓ SOLAR S.L

Tel. 93 889 01 72

Energies Renovables

Fax 93 889 01 72

Carretera de Roda 2-4, Vic

Email info@visiosolar.com

(Osona) Barcelona

Website www.visiosolar.com
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Emilio Duró

,

consultor i formador

Emilio Duró durant una
conferència impartida a Vic.

Assistir a un seminari per a directius on les xifres, la tirania del compte de resultats o la competitivitat siguin paper mullat pot
semblar una entelèquia. Com també ho podria ser amarar-se d’un discurs carregat d’optimisme en una sala curulla d’executius
atribolats pels rigors de la crisi. De tota manera, Emilio Duró té l’estranya capacitat d’incitar a remar al bell mig de la tempesta.
Com si d’un taumaturg es tractés, aconsegueix el prodigi de canviar la fredor de les dades per emocions i els rictus impàvids per
somriures. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Administració d’Empreses
per ESADE, ha estat professor col·laborador en diverses universitats —entre elles, la Universitat Pompeu Fabra— i directiu de
nombroses companyies de gran consum. Un bagatge que ara comparteix com a formador i ponent a iter consultores, regalant
als seus oients coneixement, energia i una dosi impagable d’ironia i bon humor.

Cèlia Roca

D

Diu que un dels seus propòsits és generar una

lla visió negativa que mira cap al passat —allò que

nostres somnis—por al fracàs. Mengem més del que

nova visió davant la vida. Sembla difícil en un

no es pot canviar i basada en cercar culpables— és

ens cal i tenim necessitat d’acumular per al futur;

moment com el que travessem.

el que crec que compartim moltes persones i ens fa

fem el que els agrada als altres, encara que a nosal-

La veritat és que no tinc cap propòsit concret en les

viure un xic més feliços.

tres ens desagradi, i ho fem per por al rebuig. Amb
la por no es pot aconseguir tot allò que som capaços

conferències que em demanen, tret el d’intentar
aportar informació que ajudi els assistents a veure la

De vegades, no deu ser senzill veure la llum al fi-

vida des d’una perspectiva més positiva.

nal del túnel i no la d’un tren que circula en sen-

d’assolir.

tit contrari i per la mateixa via.

Toca combatre-la, doncs.

Com poden aconseguir-ho?

El final és el mateix per a tots: anem a morir. Però

Tenim el repte d’omplir de contingut la nostra vida

Vivim en una societat basada en l’opulència i el con-

allò que veritablement importa no és posar anys a

i de buscar l’equilibri entre tres quadrants: el físic,

sum, on estem perdent de vista la realitat. Ens quei-

la vida, sinó vida als anys. Per això avui estem en el

l’emocional i l’intel·lectual. Ara bé, també necessi-

xem de tot. Els nostres avantpassats vivien molt pit-

millor dia de la nostra vida. Faci’m cas: realment creu

tarem donar-li un sentit a la nostra existència. Per

jor que nosaltres i els nostres fills viuran molt millor.

que d’aquí 10 o 20 anys serà més feliç? Visqui el pre-

això recomano quatre coses: tenir cura del cos, fent

Pensem només en els medicaments, les comoditats,

sent i aprengui del passat, però no permeti que la li-

esport cada dia, vigilant l’alimentació...; tenir cura

els coneixements, les possibilitats de viatjar..., però

miti. Recordi que present vol dir ‘regal’! Sempre hi ha

de les emocions, mirant de no viure aïllat ni allunyat

vivim sense adonar-nos que som molt afortunats.

llum al llarg i al final del túnel, però aquesta llum ha

dels éssers estimats; tenir cura de l’intel·lecte, llegint

No estem en un moment crític, sinó de canvi, com

de mostrar-la i mantenir-la vostè cada dia.

diàriament, estudiant, essent curiós, etc., i, finalment, trobar un motiu pel que valgui la pena viure

en molts períodes de la història. I el gran canvi és
que l’ésser humà ha passat en menys de 200 anys

Anima els seus alumnes a cercar la felicitat i a

i que ens permeti dir cada matí: “Quina sort! Un dia

de lluitar per sobreviure i tenir una esperança de vida

conrear el cos i la ment, tot exterioritzant les

més per a...”.

de menys de 40 anys a haver de lluitar per viure feliç-

emocions. Sembla fàcil, però de ben segur que

ment durant gairebé 100 anys.

molts es plantegen: “i per on començo?”.

En les conferències que imparteix, afirma que el

El nostre passat cavernícola ens fa sentir por. Aques-

simple intent d’aconseguir una meta ja pot por-

Continuï, si us plau.

ta és la causa principal de la nostra infelicitat, perquè

tar-nos la felicitat, i no el fet d’assolir el nostre ob-

Aquesta necessitat d’enfocar positivament la vida

fa que no variem els nostres costums —por al canvi—

jectiu. Correm el risc de caure en el conformisme?

des del present, veient què s’hi pot fer, i evitant aque-

i que no intentem lluitar per aconseguir algun dels

Moltes gràcies per les seves preguntes i per aquesta

jordi cabanas

“Allò que
veritablement
importa no és
posar anys a la
vida, sinó vida
als anys”
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entrevista tan ben preparada. Permeti’m que li digui

Com a espècie, sempre hem tingut una esperança de

que és vostè una excel·lent professional.

vida que, fins fa poc, era inferior als 40 anys. Per això
els nens neixen amb un primer cervell formatat per

Li ho agraeixo moltíssim, senyor Duró. Fem el

sobreviure. Després han de formatar el cervell que

que podem.

s’encarrega de les emocions i el cervell que s’ocupa

Fixi’s que l’ésser humà sempre creu que la felicitat

dels nostres pensaments i raonaments lògics. Avui

rau en aconseguir alguna cosa: “el dia que acabi la

sabem que gairebé el 90 o 95% dels fracassos que

carrera seré feliç”, “quan tingui un cotxe seré feliç”, “si

patim en la nostra vida són per cops emocionals, no

tinc calefacció seré feliç”... i no ens adonem que la fe-

pas racionals. Sempre comento que si perds la feina

licitat resideix en lluitar per alguna cosa i que, quan

però tens una parella i una família o has estudiat,

l’aconseguim, normalment ens deixa de fer feliços.

treus força per a tirar endavant.

Hi insisteixo: la gent feliç és la que s’aixeca cada matí
i diu: “Quina sort! Un dia més per a...”.

Com podem garantir un bon desenvolupament
emocional en els més petits?

Vostè diferencia les persones entre aquelles

Els nens aprenen bàsicament per imitació i per amor.

que supediten el seu futur a les circumstàncies

Per tant, per a educar hi ha dos aspectes fonamen-

i les que creuen tenir el futur a les seves mans. I

tals: que els nostres comportaments siguin dignes

aquestes són minoria ...

d’imitació i abraçar constantment, especialment en-

Així és: només el 18% de la població té un focus de

tre els tres o cinc primers anys de vida del nen.

control intern que fa que, quan té un problema, es

Avui sabem que
gairebé el 90 o 95%
dels fracassos que
patim en la nostra
vida són per cops
emocionals”
L’ésser humà ha
passat en menys de
200 anys de lluitar
per sobreviure i
tenir una esperança
de vida de menys de
40 anys a haver de
lluitar per viure
feliçment durant
gairebé 100 anys”

pregunti què és el que pot fer. L’altre 82% té un focus

I en el cas dels adults que no han viscut aquesta

de control extern que li fa cercar culpables davant

situació, es poden corregir aquestes mancances?

dels problemes. Aquesta és la diferència entre res-

Sempre es pot canviar, però a mesura que passen els

ponsabilitat, que és mirar el present, i culpabilitat,

anys és més difícil. És més fàcil ensenyar un coneixe-

que implica mirar el passat; la diferència entre seny i

ment que modificar el caràcter i les nostres actituds.

bogeria. Allò que diferencia les persones positives de

Actualment sabem que les connexions neuronals

tenien una nova animació, havien contractat un lo-

les negatives.

que ens creen els hàbits i la manera de gestionar les

cutor... Em va impressionar que en lloc de rendir-se,

emocions s’estableixen en els primers anys de vida

en 12 hores i sense dormir haguessin copiat i superat
l’estand dels americans.

No es cansa d’advertir-nos que hem perdut la
il·lusió, la passió per allò que fem. Com podem

Un altre dels aspectes en què incideix és el liderat-

recuperar-la?

ge. Quins trets o habilitats reuneix un líder natural?

Déu n’hi do.

Un premi Nobel de Medicina deia que la felicitat pas-

És evident que les emocions s’encomanen. Per tant,

Per això hem d’innovar, però partint del coneixe-

sa per tenir una mala memòria i una bona salut. Ob-

a més dels coneixements adequats, jo cercaria en un

ment. Innovar quan no ets dels millors no és pràctic

servi els nens davant d’un esdeveniment nou: anar

líder que tingués intel·ligència emocional, tant intra-

ni útil. No serveix el ximple motivat. Siguem humils,

al cinema, a la platja, a jugar al parc... Sempre ho

personal com interpersonal.

acceptem que hi ha gent millor que nosaltres, aprenguem-ne d’ells, i després, innovem.

enfoquen amb il·lusió i hi gaudeixen, fins i tot abans
que succeeixi. En canvi, nosaltres pensem: “ ja veuràs

Algun cop ha vinculat la manca de valors o es-

com la pel·lícula no serà tan bona” o “el cap de setma-

crúpols amb l’èxit directiu, i fins i tot, amb la

Sempre ha defensat el poder del somriure sobre la

na plourà”. Segueixi aquest consell: continuï somi-

supervivència. Es pot arribar a justificar moral-

salut, i fins i tot, sobre l’esperança de vida. Per aca-

ant i essent petita. I una altra recomanació: no cer-

ment l’arribisme?

bar, li demano que intenti arrencar-ne un al lector.

qui el plaer a curt termini, i sí metes a llarg termini,

Quan l’ésser humà vivia en societats i grups petits

Aquest repte em resulta molt difícil, però em ve al

amb petites recompenses contínues. I faci sempre

era molt difícil no cooperar amb el grup: si no ho fe-

cap una anècdota que he sentit a la ràdio aquest

alguna cosa pels altres: l’amor cap a un mateix i cap

ies te n’excloïen, i això suposava morir a mans dels

matí. Hi estaven recollint situacions simpàtiques.

als altres és la base de la felicitat.

depredadors. A mesura que hem anat passant d’en-

Una senyora hi ha trucat i ha comentat que havia

torns amb perills físics a entorns amb perills psíquics,

acabat la carrera universitària el 1980. Fa un any, a

També diu que som el que creiem ser. Tan gran

i a viure en macroempreses i macrociutats, la manca

través de les xarxes socials, es va organitzar una tro-

és el poder de la ment?

de valors i actituds ha esdevingut més fàcil de camu-

bada perquè es tornessin a trobar tots els alumnes

Crec que sí. Fixi’s que en una mateixa feina hi ha gent

flar. En algunes ocasions —molt poques— facilita

que van graduar-se aquell curs.

que la porta a terme amb felicitat i altres persones

l’èxit professional a curt termini. De tota manera,

que se senten infelices en fer-la. Això ens indica que

sense la col·laboració i sense l’afecte dels altres no

I què va passar?

veiem el que volem i que som el que creiem. Sempre

podem triomfar a la llarga ni ser feliços.

Ella estava enamorada d’un noi molt atractiu que
es deia Luis i que no li feia gaire cas en la seva època

s’ha dit que tant si creus que pots fer alguna cosa
com si creus que no pots fer-la, l’encertes i tens raó.

Sorprèn que entre imitació o innovació, es de-

d’estudiant. Va anar amb molta il·lusió al sopar per

Les coses no passen per atzar: la paraula cosmos sig-

canti per la primera. També en el món empresa-

tornar-lo a veure i, en arribar, l’únic Luis que hi havia

nifica ‘ordre’. Sens dubte, la nostra manera de pensar

rial?

era un senyor entrat en carns, calb i poc agraciat. Li

és la causa del que ens passa, d’allò que veiem i sen-

És clar que és molt important innovar, però no tots

va preguntar com es deia i va descobrir que era ell.

tim.

som genis. Fa tres mesos vaig ser a Mèxic en una fira.

Però el pitjor moment va arribar quan ell li va dir a

Hi havia un estand americà i un altre de xinès. El pri-

ella: “Perdoni, però no me’n recordo de vostè. Quina

Un dels seus àmbits d’estudi és l’aprenentatge

mer dia, els americans van arrasar amb trofeus, dis-

assignatura em va donar vostè?”. M’ha semblat una

durant la infantesa. Precisament, és aquí on

cursos i una decoració excepcional, mentre l’estand

anècdota genial, ja que ens demostra que veiem el

vostè ubica la variable més important de l’èxit o

dels xinesos era molt sobri i trist. L’endemà, a les

que volem i que ens passen els anys sense que ens

el fracàs professional. Per què?

09:00 h del matí, els xinesos havien canviat l’estand,

n’adonem. •
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El bar-restaurant La Torre fa un pas
endavant amb una etapa de renovació
L’establiment completa l’oferta d’allotjament de la casa rural

E

Adriana Delgado
El bar-restaurant La Torre (antic Arbequina) viu des del

A més, a La Torre s’hi pot esmorzar, dinar i sopar, amb

La casa rural Planoguera està formada per dos edificis

passat mes de setembre una nova etapa. Els respon-

horaris de tancament més amplis els caps de setma-

amb 5 habitacions dobles cadascun, disposa de tots

sables des de fa sis anys de la casa rural Planoguera,

na. Pel que fa als esmorzars, grups de motoristes, ci-

els serveis durant tot l’any i també organitza activi-

també propietaris de La Torre, han decidit canviar-ne

clistes i gent gran són alguns dels seus principals cli-

tats turístiques i reunions d’empresa i grups. •

la direcció i posar un cuiner professional al capdavant

ents, sobretot dissabtes i diumenges.

dels fogons perquè l’establiment faci un pas endavant
en la dinamització turística i de lleure.

Amb aquest nou capítol de La Torre, els també propietaris de la casa rural Planoguera volen donar-li con-

La Torre i el mas Planoguera estan ubicats en un en-

tinuïtat, però amb un servei renovat, i oferir un servei

torn immillorable, a la Torre d’Oristà, al bell mig del

complet i integral de restauració, allotjament i lleure.

Manresa. El paisatge d’aquesta zona i els productes de

D’una banda, La Torre ofereix càterings per servir al

qualitat utilitzats per crear els plats són algunes de les

mas, que disposa d’un menjador per a 60 persones

seves principals característiques. I és que la nova etapa

i d’una carpa per a 90 més. De l’altra, en aquests es-

de La Torre es basa en oferir un menú diari de dilluns a

pais, sense que s’hi barregin els grups, s’hi pot fer

divendres (excepte el dimecres, quan es tanca per des-

pícnic i passar una entretinguda jornada, passejant

cans setmanal) i un menú especial els caps de setma-

i, sobretot els infants, coneixent animals de granja.

na, d’una gran varietat, perquè tothom hi pugui trobar

L’empresa ofereix les graelles, el carbó i el material ne-

allò que li agradi. I també ofereixen plats de carta.

cessari per cuinar l’àpat.

pla noguera

Lluçanès i només a 20 minuts de Vic i a 30 minuts de

A Planoguera es pot gaudir d'una piscina ajardinada,
entre altres activitats.

CLAR DE LLUNA
a Ca l’Enric

Nova direcció!
BAR - RESTAURANT LA TORRE

Celebracions ﬁns a 130 persones
TANCAT
ELS DIMECRES

LA VIA ANNIA
a Ca l’Enric

Salons per a grups
Esmorzars de forquilla
Menú diari i de cap de setmana
Obrim cada dia a 2/4 de 8 del matí

RESERVEU EL VOSTRE
DINAR/SOPAR D’EMPRESA
T 938 129 129 - 669 825 749

Pol. Ind. C. Oest, 2 / 08518 La Torre d’Oristà

Gaudiu d’un entorn incomparable

Celebracions ﬁns a 250 persones
SOPARS
DE NADAL
PER A GRUPS
I EMPRESES
Tel. 972 29 00 15

www.calenric.net
Ctra. Camprodon s/n - 17813 La Vall de Bianya - Tel. 972 29 00 15

Mòbil. 669 82 57 49
08519 La Torre d’Oristà
www.planoguera.com

OBERT TOT L’ ANY

La Torre d’Oristà - Sortida 164 de l’Eix transversal (a 20 minuts de Vic)
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La nova taxa turística a Catalunya, a
partir de l’1 de novembre

E
Redacció

El discutit impost sobre les estades en establiments turístics a tot el territori ca-

Tenint en compte que el 91% dels establiments turístics catalans (hotels, càm-

talà, aprovat pel Parlament amb la Llei 5/2012 del 20 de març, es començarà a

pings i cases rurals) tenen menys de 4 estrelles, la franja de l’impost que s’haurà

pagar l’1 de novembre d’aquest any. Segons càlculs del Govern, cada turista pa-

d’abonar en el moment de pagar la factura és la més baixa, i correspon a 0,50

garà de mitjana entre 1,5 i 5 euros més, i s’estableix com a màxim set estades per

euros (0,75 euros a Barcelona).

persona.

Pràcticament tots els països europeus —Itàlia, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Pa-

L’impost s’aplicarà a hotels, apartaments turístics, càmpings, establiments de

ïsos Baixos, Suïssa, Croàcia, entre d’altres— i altres potències turístiques del

turisme rural, albergs i embarcacions de creuer turístic. Queden exemptes les

món com els Estats Units tenen una mesura similar. Marroc i Tunísia, també

estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de

l’apliquen.

qualsevol estat membre de la Unió Europea i els joves que tinguin 16 o menys de

L’Agència Tributària de Catalunya serà l’encarregada de recaptar aquest tribut,

16 anys.

que es liquidarà trimestralment. Els recursos que es generin passaran al Fons
per al Foment del Turisme, un mecanisme de nova creació pensat per finançar

TARIFES (IVA INCLÒS)

projectes o actuacions, fins i tot en temps de crisi com l’actual, que promocionin
el turisme a Catalunya; impulsin el turisme sostenible, responsable i de qualitat;

Tipus d’establiment

Barcelona
ciutat

Resta de
Catalunya

Hotel 5* GL i
embarcacions de
creuer

2,5 euros

2,5 euros

Hotels 4* i 4 Superior

1,25 euros

fomentin la creació i la millora dels productes turístics, i desenvolupin infraestructures que necessiti el sector. El 30% de la recaptació serà per a les administracions locals.
El Fons estarà gestionat per una Comissió Gestora integrada per 12 membres
dels departaments competents en matèria de turisme i economia de la Generalitat, representants del sector turístic privat i de les administracions locals.

1,0 euros

En els primers vuit mesos d’aquest any, Catalunya ha ingressat prop de 9.000
milions d’euros gràcies al turisme estranger, un 13,9% més que el 2011. Catalunya
també lidera l’arribada de turisme d’altres països a l’Estat espanyol, amb 10,4 mi-

Resta d’establiments i
equipaments

0,75 euros

0,50 euros

lions de turistes, un 12,1% més que l’any anterior. Destaca el bon comportament
de mercats emissors emergents com ara Rússia, els Estats Units i Japó, i la recuperació de mercats tradicionals com són el britànic i l’alemany. •

HOSTAL DE PAGÈS
C. Barquera, 40
08271 ARTÉS
Tel. 938 305 084
Fax 938 305 763
josep@cellersolergibert.com

Crta. de Vic a Manlleu km 2,2
08503 Gurb
Tel. 938 866 203 / 619 994 695
www.masricart.es / reservas@masricart.es

Menú diari
Diumenge obert
C. pollancre, 1 Olot (Barri de Bonavista) 972 26 07 09
www.facebook.com/hostaldepages

Organitzem dinars i sopars per a grups i empreses
Fem menú diari
JA PODEU
RESERVAR PER
NADAL EL VOSTRE
DINAR I SOPAR
D’EMPRESA
M. 619 994 695
T. 938 866 203
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L’FP dual o la necessitat d’aprenentatge a les organitzacions
Fomentar l’aprenentatge a les empreses ha estat una necessitat aparcada durant molts anys. En els moments en què l’accés al treball
es fa més difícil cal reprendre el projecte de dotar de formació pràctica a una generació que ha de rellevar el personal d’una
generació que es jubila sense haver fet un traspàs de coneixement.

F
Redacció

Fa temps que des de molts àmbits es parla de la ne-

el negoci incipient de la construcció. Ser aprenent

ment. És durant el segon any on entra en joc aquesta

cessitat de recuperar la figura de l’aprenent a les em-

volia dir un sou més baix i un sacrifici pel cap baix de

formació dual. L’alumne continua assistint al centre

preses. Moltes vegades aquesta reflexió serveix per

quatre o cinc anys. Poc engrescador en l’època de la

educatiu però durant sis mesos farà pràctiques re-

fer una ullada al passat amb l’ànim de pensar que cal

bombolla immobiliària. El sacrifici de cinc anys per

munerades a les empreses. Aquesta FP dual ha tin-

recuperar valors perduts. Aquesta cultura funciona-

acabar una carrera tenia cert prestigi, però cinc anys

gut bona acollida tant pels joves, que veuen una dre-

va ja a l’època dels gremis medievals, quan els apre-

aprenent un ofici no era valorat socialment.

cera per accedir a un lloc de treball en uns moments

nents vivien al taller dels mestres artesans i va conti-

Aquests són els orígens de la desconnexió actual

difícils, com també per unes empreses amb necessi-

nuar dins les empreses fins fa ben poc. Els aprenents

amb el món dels oficis que l’FP dual intenta corregir.

tats de fer canvis generacionals i suplir un buit de co-

es varen convertir en els encarregats, caps de taller i

Actualment la meitat dels joves entre 16 i 24 anys

neixement que pot tenir conseqüències importants

empresaris que actualment es jubilen.

estan fora del mercat de treball. Les carreres univer-

amb la jubilació d’encarregats i tècnics que actual-

Durant uns quants anys els estudis universitaris

sitàries han perdut el prestigi que tenien i ja no ga-

ment no tenen relleu degut al buit d’aprenentatge

eren l’objectiu que qualsevol família volia pels fills.

ranteixen millors sous, ni tan sols l’accés al treball. El

pràctic que hem patit durant els darrers anys.

Els millors havien d’anar a la Universitat i la Forma-

pla pilot de Formació Professional que ha començat

Tot i que s’han perdut uns anys molt importants,

ció Professional era considerada un aparcament de

aquest setembre vol recuperar la figura de l’aprenent

mai és tard per agafar seriosament un projecte que

joves que no volien estudiar. Els estudis universitaris

a les empreses. Moltes empreses catalanes han vist

mai s’hauria d’haver deixat de banda: la formació

garantien feines millors, sous més alts i un futur ga-

amb bons ulls la iniciativa de la Conselleria d’Ense-

professional de milers de joves que seran la base fo-

rantit.

nyament. Els cicles d’FP dual duraran dos anys. En el

namental del creixement econòmic , amb nous ofi-

Per altra banda l’aparició de feines poc qualificades

primer any l’alumne rebrà normalment classes teòri-

cis adaptats als nous temps, però amb necessitats

i ben pagades feia sortir aviat els alumnes d’FP de

ques que es complementen amb 350 hores de pràc-

de formació teòrica i pràctica igual que en els antics

les seves aules per treballar en alguna fàbrica o en

tiques en una empresa. Això ja funcionava actual-

obradors dels gremis. •

Sessions

Tallers

25 d’octubre
Tinc factures d’empreses pendents de cobrar: puc
exigir-ne responsabilitats als seus administradors?
Horari: de 9.30 a 11.30 hores
Lloc: Sala Coll i Bardolet. Ediﬁci El Sucre de Vic. Planta baixa.

20, 22, 27, 29 de novembre
Com fer marketing low cost l’any 2012, la sort i
oportunitat de les pimes i emprenedors: Internet
Horari: de 16 a 20 hores
Lloc: Auditori del VIT (recinte ﬁral El Sucre de Vic)
Preu: 50 €.

31 d’octubre
Teatre per a emprenedors
Horari: de 9.30 a 11.30 hores
Lloc: Sala Coll i Bardolet. Ediﬁci El Sucre de Vic. Planta baixa.
8 de novembre
Com planiﬁcar una web d’empresa de forma efectiva
Horari: de 9,30 a 13.30 hores
Lloc: Auditori del VIT (recinte ﬁral El Sucre de Vic)
Preu: 20 €.

Inscripcions a l’adreça:

http://www.vicempren.cat/la-idea/formacio-empresarial/
creem-jornades-pel-creixement-empresarial/
Organitza

Amb el suport de

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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La dinovena edició dels Premis Porc D’Or
tindrà lloc a Madrid, el 23 de novembre.

mal i medi ambient.
En l’edició d’enguany el número de granges analitzades ha estat de 657, amb una mitjana de 888 truges
per granja i un total de 583.416 reproductores, que
representa aproximadament el 26% del cens nacional.

Redacció

A

Els prestigiosos Premis Porc d’Or, estan organitzats

Aquest any el jurat ha seleccionat 77 granges de por-

Dues explotacions catalanes i una aragonesa es dis-

per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàri-

cí de nou comunitats autònomes diferents que, amb

puten aquest any 2012 el Porc d’Or amb Diamant.

es (IRTA), amb la col.laboració de Pfizer Salut Animal

120 nominacions en conjunt, optaran a les cobejades

Castella La Manxa, Catalunya i Galícia per al màxim

i , aquest també, amb la de l’Associació Nacional de

estatuetes d’or, plata i bronze.

reconeixement en matèria de sanitat, benestar ani-

Porcinocultura Científica (ANAPORC). •
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ROPA DEPORTIVA PERSONALIZADA
LIDER IMPORTACIONS ESPORTIVES, S.L.
C/ BANYOLES, 10,
POL. IND. DE BESALÚ,
17850 BESALU, GIRONA
TEL. 972 59 13 32 - 972 59 01 50
FAX 972 59 13 33

www.liderimport.com
info@liderimport.es

C. Major, 26. 3n 4a
17162 BESCANÓ. Girona
Tel. (+34) 972 442 524
Fax (+34) 972 440 916
serratransportsfrigorifics.com

Auto
Luandamo
X4 PNEUMÀTICS

REGALEM

1 ESPATLLA DE PERNIL

Oferta online:
www.neumaticos-economicos.com

GLP

Gas Liquat de Petroli. Si vol estalviar
en combustible, ple d’avantatges
econòmics i ecològics que ofereix
l’AUTOGAS GLP. No pagui més pel
preu del seu carburant i comenci a
estalviar!
A més deixi un planeta millor per els
nostres successors.

Eco-car

És un dispositiu compost de minerals
que, en contacte amb el combustible
actua com desionitzador d’electrons,
la seva particularitat és treure l’energia
estàtica i fer que el combustible circuli
millor. D’aquesta manera baixem consums de combustible i també reduïm
fins a un 80% les emissions contaminants del vehicle. Aquest producte serveix tant en vehicles de gasolina, com
dièsel, s’instal.la en camions, tractors,
cotxes, vaixells... En definitiva, tot tipus
de vehicles.

Reprogramacions
de centraletes

Doni més potencia el seu motor i
faci que consumeixi un 10% menys,
anul.lacions de filtres de partícules,egr,
etc, modifiquem i reparem tot el relacionat amb centraletes d’injecció per a
vehicles!

C/ SANTIAGO ROSSINYOL , 15-17 (POL. MAS D’EN BOSCH) RIPOLL 17500 GIRONA
Tel. 972703377 / 629667804 — e-mail auto@autoluandamo.com

Fem claus

Fem claus de totes les marques
i reprogramem i codifiquem en el
vehicle.

www.autoluandamo.com
www.neumaticos-economicos.com

JORDI CABANAS

Sempre productes de la nostra terra.
Regaleu Cava per Nadal!

