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Malgrat la difícil situació econòmica que tots travessem, en la que moltes persones es troben vivint
en unes circumstàncies complicades, segueix havent-hi una gran majoria amb la inquietud d’ajudar
a tots aquells que es troben amb una pitjor situació. Resulta sorprenent, i també esperançador, ob-
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servar que en temps de crisi la solidaritat no és el primer que s’escatima, sinó que aquesta capacitat
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cials cada dia sumen esforços per poder coordinar el treball en equip i aconseguir que ningú es quedi
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d’ajudar es transforma d’una manera espectacular i fins i tot s’augmenta. Les diferents entitats so-

sense el més essencial, això fa que les seves actuacions prioritzin cobrir les necessitats més bàsiques
de subsistència. Aquestes associacions també fan una gran tasca fent una crida a la societat perquè
el ciutadà, dins de les seves possibilitats, pugui col·laborar amb els col·lectius més vulnerables, ja sigui
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amb aportacions econòmiques, alimentàries o bé amb treball com a voluntaris. En aquests casos les
persones responen d’una manera espontània i excepcional. Està demostrat que la sensibilitat i la generositat en temps de crisi flueixen més que en època de bonança.
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s’aboquen a donar suport i ajut a tots aquells que més ho necessiten. Si ens haguéssim de refiar de les

servir de vegades l’austeritat com a excusa per reduir les aportacions que servien per a cobrir els drets
més elementals, sense tenir en compte les conseqüències que això comporta, les injustícies que pot
generar, i la paradoxa de seguir mantenint encara, malgrat tot, despeses supèrflues o innecessàries.
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La tendència a la baixa de la sinistralitat contrasta amb un creixement
de la mortalitat al lloc de treball durant els dos últims anys

Prevenció de riscos laborals a Catalunya:

JORDI CABANAS

la crisi també hi passa factura

L’empresa vigatana Companyia
d’Uniformes són especialistes en
Equips de Protecció Individual.

Pel sol fet d’acudir al lloc de feina, els professionals s’enfronten diàriament a nombrosos
factors que amenacen la seva salut física i mental, ja sia de tipus arquitectònic, biològic,
químic, ergonòmic o psicosocial, sense oblidar el treball en altitud. Es tracta d’enemics
latents però sovint invisibles. I més quan l’escenari econòmic convida a destinar menys
recursos a combatre’ls. Una decisió totalment desafortunada que, al capdavall, afecta el
bé més fràgil i valuós de qualsevol empresa: el seu personal.
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E

Cèlia Roca
Encara que pugui resultar sorprenent, la prevenció
de riscos laborals —és a dir, el seguit d’accions i mesures adoptades per prevenir, eliminar o minimitzar
els riscos que són o poden ser presents en l’activitat
laboral— és una pràctica que no es va generalitzar a
l’Estat espanyol fins fa pocs anys. De fet, la seva aplicació més o menys sistemàtica no va començar fins
de novembre, de prevenció de riscos laborals. La motivació d’aquest text era reduir al màxim la sinistralitat en un país on el nombre d’accidents era aleshores
molt més elevat que el de la mitjana dels territoris de

jordi cabanas

jordi cabanas

a l’any 1995, d’ençà l’aprovació de la Llei 31/1995, de 8

Mostra de diferents guants, peça de protecció imprescindible per operar amb les mans. Companyia d’Uniformes.

la Unió Europea (UE).
Ara bé, aquesta no ha estat l’única acció reguladora
en aquest àmbit. Així mateix, a partir de l’article 153
del Tractat de Funcionament de la UE —l’antic arti-

Els àmbits on més ha caigut la sinistralitat en els
últims mesos han estat, per ordre decreixent, la
construcció, la indústria, els serveis i l’agricultura”

cle TCE—, també s’han adoptat diverses mesures
lligades a la salut i la seguretat al lloc de feina, que
es transposen al dret intern de cada Estat membre

en què la Generalitat va començar a elaborar aques-

ben perfectament com moure’s al lloc de feina i fer

i que són jurídicament vinculants. D’aquí han sor-

tes dades estadístiques. D’aquesta manera, els índexs

servir els equips de treball respectant els protocols

git directives, directrius i normes comunitàries que

d’incidència de la sinistralitat laboral —que recullen el

de seguretat, i finalment, a una contracció genera-

s’apliquen per limitar els accidents als entorns labo-

nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors i

litzada de l’activitat econòmica, que implica també

rals.

treballadores afiliats a la Seguretat Social—han pas-

una reducció del volum de treball”.

sat del 6,8 al 2,5 entre els anys 2001 i 2010.
Els empresaris tenen l’obligació d’adoptar les me-

Menys accidents però més mortalitat

sures que s’ajusten a les necessitats específiques

Aquesta tendència a la baixa es va mantenir durant

Per bé que la disminució de la sinistralitat no deixa

de seguretat i prevenció de riscos al lloc de treball,

el 2011, període en el que l’indicador esmentat es va

de ser una bona notícia, aquesta dinàmica a la baixa

i al seu torn, els empleats tenen el dret i l’obligació

reduir un 10,5% respecte a l’exercici anterior, conti-

es trenca en el cas dels accidents mortals, atès que

d’exigir-ne un compliment estricte. Per això, han de

nuant així amb la tònica dels darrers sis anys: en to-

al 2011 s’hi van comptabilitzar 14 víctimes més que el

conèixer els riscos existents al lloc de feina, les polí-

tal, s’hi van comptabilitzar més de 92.000 víctimes

2010, amb un total de 78 morts al lloc de feina. Això

tiques en matèria de mesures de protecció i, final-

per accidents a la feina.

suposa un increment del 23,5% anual, segons les da-

ment, els plans de contingència i la seva implementació.

des del Departament d’Empresa i Ocupació. L’altra
Segons E. Parra, experta en prevenció de riscos la-

novetat té a veure amb l’activitat que més incidents

estat del tot evident: entre el 2001 i el 2010, la sinis-

tor de la construcció [un dels més crítics pel que fa

negoci immobiliari.

tralitat laboral amb resultat de mort a Catalunya s’ha

als accidents] com a resultat de l’esclat de la bombo-

reduït en un 63%. A més, el darrer any esmentat va ser

lla immobiliària; en segon lloc, a l’existència de plan-

Quant als accidents més freqüents, al voltant d’un

el primer en què no s’hi va enregistrar cap accident

tilles on les noves contractacions són escasses, amb

terç van ser traumàtics, fonamentalment per aixa-

laboral mortal en tota una jornada des del 1982, data

pocs treballadors novells i molts de veterans que sa-

fament, atrapament i caigudes d’alçada. Un 28% van

SOM
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litat per primer cop, com a resultat del retrocés del

COL·LEGIAL

la indústria va encapçalar el rànquing d’accidenta-

ció en els darrers anys del nombre d’empleats al sec-

COMERÇ

tres causes primordials: “En primer lloc, a la disminu-

En els últims anys, l’efectivitat d’aquestes mesures ha

SANITAT/ ESTÈTICA

va registrar: des que se’n tenen dades estadístiques,

HOSTELERIA

borals, aquesta davallada de la sinistralitat obeiria a
Èxit en la darrera dècada
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jordi cabanas

CCOO avisa que
a Catalunya hi ha
un inspector de
treball per cada
27.000 treballadors,
gairebé el triple
d’empleats que la
mitjana de la UE”

correspondre a causes no traumàtiques, com ara

Potenciar les inspeccions de treball

vessaments cerebrals i infarts, mentre que un 15% va

A l’hora d’explicar l’increment de la mortalitat en

respondre a accidents de trànsit. En l’apartat dels ac-

els dos darrers exercicis, CCOO es refereix a una re-

cidents mortals, més de la meitat es van produir en

ducció de la inversió econòmica de les empreses en

el sector serveis (amb 38), la indústria (19) i la cons-

prevenció de riscos laborals, a la morositat creixent

trucció (16) i l’agricultura (cinc), per aquest ordre.

de les empreses amb el pagament dels serveis aliens
de prevenció contractats i als efectes de la reforma

Mafesa / jordi cabanas

Diferents models de calçat de seguretat. Companyia d’Uniformes.

Pel que fa al 2012, les darreres dades facilitades per la

laboral adoptada al febrer del 2012, text que, segons

Generalitat en el moment de tancar aquesta edició

els sindicats: “penalitza la salut i la seguretat en el

de la revista certifiquen la tendència a la baixa de la

treball”. Per tal de corregir aquesta tònica, CCOO

sinistralitat laboral, en reduir-se un 16,1% entre oc-

insta el Govern a prendre les mesures pertinents per

tubre del 2011 i el setembre passat. Aquesta caiguda

a integrar la prevenció en totes les estructures de

En la pràctica, però, el grau d’adopció d’aquests

és present en tots els nivells, des dels accidents lleus

direcció de l’empresa i perquè es proporcionin més

equips és molt desigual depenent de les dimensions

fins als accidents mortals, passant per les incidènci-

recursos a les inspeccions de treball, de manera que

de l’empresa. En paraules de Parra, “les grans em-

es greus. A més, també s’han reduït amb relació al

puguin dur a terme la seva tasca correctament. En

preses no acostumen a escatimar en EPI; ho tenen

mateix període de l’any passat els accidents a la feina

aquest sentit, el sindicat avisa que a Catalunya hi ha

claríssim, perquè saben que la seguretat dóna bene-

que van motivar una baixa en la jornada laboral.

un inspector per cada 27.000 treballadors, gairebé el

ficis”, tot i que adverteix que això no passa amb les

triple d’empleats que la mitjana de la UE (un inspec-

petites i mitjanes empreses. “Les pimes no sempre

tor per cada 10.000 treballadors).

veuen la necessitat d’implantar els EPI perquè no hi

Per sectors, els àmbits on més ha caigut la sinistralitat han estat, per ordre decreixent, la construcció, la

Un operari amb vestuari adequat per protegir-se de qualsevol risc.

creuen o perquè mai no s’hi han produït accidents”,

indústria, els serveis i l’agricultura, mentre que per

Dos dels aspectes que més s’avaluen en aquestes

assegura. La limitació dels recursos en el cas dels ne-

províncies, Barcelona és on més ha minvat (amb un

inspeccions de treball són la implantació a l’empresa

gocis més petits aguditza aquesta postura, especial-

21,8%), seguida de Tarragona, Girona i Lleida. De tota

d’un pla d’emergència i dels equips de protecció in-

ment en el moment actual.

manera, aquestes dades contrasten amb l’augment

dividual (EPI). Aquests darrers són definits pel Reial

dels accidents laborals en un 3% respecte el mateix

Decret 773/1997 com a qualsevol estri adreçat a ser

Malauradament, però, la salut dels treballadors i

període de l’any passat, segons denuncia CCOO. El

portat o subjectat pel treballador perquè el prote-

treballadores no entén dels estralls econòmics de la

sindicat situa el nombre de treballadors morts a Cata-

geixi dels riscs associats a la seva feina, o bé qualse-

crisi ni d’estratègies d’estalvi. Aconseguir que les em-

lunya fins a l’octubre en 57. En aquest sentit, l’octubre

vol complement o accessori dissenyat per a aquesta

preses en siguin conscients serà sens dubte un dels

va ser especialment tràgic, atès que 11 empleats hi van

finalitat. Com exemple, podria fer-se esment dels

grans reptes per a la prevenció de riscos laborals en

perdre la vida, set més que al mateix mes del 2011.

cascos o dels taps protectors de les orelles.

els propers anys.•

ESPECIALISTES EN VESTUARI LABORAL
I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Ctra. Sant Hipòlit, 15 - Vic - Tel. 93 881 60 97 - www.ciauniformes.com
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El treball cel·lular o com eliminar
allò que no aporta valor
El secret de l’èxit pot estar en aplicar fins a l’extrem i amb rigor uns conceptes senzills
però molt eficients que permetin reduir de manera constant tot allò que no produeixi
valor afegit. La reducció d’estocs, la preocupació per l’optimització del flux de
materials i el respecte per les persones són aspectes fonamentals a tenir en compte.

Cada empresa és diferent i no hi ha receptes fàcils
d’aplicar per a tothom, però el sistema de cèl·lules
en U pot ser útil per optimitzar centres de treball.
Bàsicament, el sistema es pot definir com una línea
de muntatge manual amb poca automatització. La
configuració en forma física de U és una condició
important, però ha d’anar acompanyada d’altres
elements que configurin una forma de producció
que tingui com a objectiu una revisió dels processos
productius. Normalment, una cèl·lula està compos-

A
Redacció

ta de diferents màquines i cal revisar el procés pro-

Actualment les empreses es veuen abocades a la re-

des en forma de U. Hi ha una entrada de materials:

ductiu de cadascuna d’elles, així com la circulació del

ducció de costos per poder competir dins el seu sec-

del garatge cap a la nevera o al rebost. Uns llocs de

producte en curs estació per estació, sense que es

tor i exportar moltes vegades com a única opció via-

rentat i elaboració: la pica, el forn o els fogons i final-

produeixi estoc de producte semielaborat . A l’inte-

ble. Quan fer noves inversions en tecnologia és molt

ment una sortida de producte acabat cap al menja-

rior de la U hi ha d’haver espai lliure d’obstacles per la

difícil, queda la possibilitat de buscar noves formes

dor. Si tenim el supermercat al costat de casa, excep-

circulació dels operaris, sense caixes ni producte que

d’organitzar el treball que permetin augmentar la

te en cas de previsió de nevada, per què hem de tenir

pugui obstaculitzar. Un altre element clau és el càl-

productivitat sense afectar la tresoreria.

molt estoc de producte ? Només en el cas de viure en

cul del temps de procés de totes les operacions que

una casa de pagès aïllada segurament haurem de te-

es realitzen dins de la cèl·lula, per tal de què tots els

Sempre és bo buscar exemples d’empreses que han

nir un congelador preparat per subministrar la cuina

cicles de treball estiguin coordinats i no es produei-

treballat a fons la minimització de tot allò que no

per més temps. Per altra banda, el producte l’elabo-

xin cues d’espera entre una operació i l’altra. Però de

aporta valor. Quan parlem de la reducció del cost

rem a l’hora de dinar o quan vénen els convidats. Per

tota manera no hem d’oblidar que el ritme del lliura-

molt sovint hem de parlar dels sistemes anomenats

què hem de tenir dinars preparats per molt de temps

ment de les peces el marca la necessitat del client.

Lean, que han marcat la manera de treballar del sec-

si no tenim una empresa de càtering ? Si ho fem a

tor automoció. Les bases d’aquesta filosofia de tre-

casa per què de vegades no apliquem aquesta lògica

Un aspecte important en el disseny de les cèl·lules

ball són aplicables també a d’altres sectors produc-

a l’empresa, acumulant i transportant estoc que no

és la capacitat d’aprovisionament exterior. Cal po-

tius. És molt interessant dins de tota la metodologia

aporta cap valor? Algú ha valorat quan val tot això ?

der aprovisionar tots els centres sense interferir en

Lean que ens fixem en els sistemes de treball cel·

el treball que fan els operaris a l’interior del sistema.

lulars. Aquesta manera de treballar la va desenvolu-

Si observem una empresa que fabrica components o

Una línea en U ben configurada permet distingir

par Toyota als anys seixanta com una part dels seus

bé que fa muntatges, moltes vegades podrem veure

clarament entre l’espai de producció a l’interior, on

sistemes de producció Just in Time. En aquell temps

situacions poc productives en el sentit de què hi ha

tenen lloc les operacions que donen valor afegit al

ja va sorprendre aquest sistema que organitzava la

molts moviments de transpalets o de material amunt

producte, i un espai exterior d’aprovisionament dels

producció al voltant de petites cèl·lules de muntat-

i avall, contenidors molt grans que permeten guardar

diferents components necessaris. Aquestes opera-

ge manual amb tecnologies poc sofisticades, sense

quantitats equivalents a mesos de fabricació, línies de

cions externes no aporten valor afegit i l’objectiu és

grans automatismes ni robots. La planificació de la

producció plenes de producte acabat, semielaborat o

reduir-les o minimitzar-les.

producció es feia prescindint de sistemes informà-

matèria prima ocupant molt més espai que no pas el

tics complexos, basant-la en un sistema simple de

que es destina al que seria pròpiament l’àrea de pro-

En uns temps on la pressió sobre els costos és mà-

targetes que marcaven les necessitats de subminis-

ducció. Aquest estoc de materials i el cost de trans-

xima, val la pena tenir en compte la possibilitat de

trar producte o embalatges.

portar-los fa perdre molts recursos a l’empresa. De

reduir allò que no ens aporta valor sense haver de

vegades ens obsessionem amb la rapidesa del mun-

fer grans inversions en tecnologia. En aquest cas, el

La cuina de casa nostra podria ser un exemple de

tatge, en els temps de producció, oblidant els costos

sentit comú i la capacitat organitzativa ens poden

cèl·lula Lean. De fet, moltes cuines ja estan dissenya-

de la circulació dels materials i de l’estoc.

ajudar també a reduir el cost dels productes.•
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• Reparació i fabricació transformadors
qualsevol mena.
• Aplicacions electromecàniques, Ventilacions
forçades, Encoders HTL 1024 I.

• Venda de motors A/C D/C,
d’aspiració, bombes d’aigua, etc.

Bones
Festes!

• Venda de recanvis per motors i
bombes, Escombretes, segells
mecànics, Ventiladors estàtics, etc.
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IMPC - Olot

Una completa programació
cultural omple Olot de
pessebres i mostres de Nadal
La capital de la Garrotxa organitza activitats nadalenques de finals
de novembre a mitjans de gener sota el nom “Olot, temps de Nadal”.
Imatge de la Fira del Pessebre que ha tingut lloc del 7 al 9 de
desembre a Olot.

Adriana Delgado

O

també acull la XIV Biennal del pessebre català.

Olot aplega sota el nom Temps de Nadal un progra-

actes organitzats, així com seduir gent de fora de

ma nombrós i divers d’activitats organitzades per

la ciutat amb aquesta oferta comercial i de lleure.

l’Ajuntament i associacions del municipi al voltant

La iniciativa va ser molt ben valorada l’any passat,

-Gran Concert de Nadal (29 desembre), a càrrec de

d’aquesta època de l’any, des de finals de novembre

tant pels organitzadors com per la ciutadania, i

la GIOrquestra, de la mà del garrotxí Marcel Saba-

fins a mitjans de gener. Així, durant més d’un mes la

s’ha volgut mantenir la mateixa estructura orga-

té, que dirigirà un doble concert al Teatre Principal.

ciutat acull tota mena de manifestacions relaciona-

nitzativa. Els principals actes, posteriors a la Fira

des amb el Nadal, ocupant espais oberts al carrer,

del pessebre, que es va celebrar del 7 al 9 de de-

-Pista de gel (21 desembre - 7 de gener), que es

aparadors, edificis singulars i capelles.

sembre, són:

muntarà a la plaça Major d’Olot.

En aquesta segona edició d’Olot, Temps de Nadal,

-Mostra de pessebres (1 de desembre - 3 de febrer),

Olot, Temps de Nadal es completa amb un cente-

el principal objectiu és oferir totes les excuses pos-

exposició organitzada per l’Institut de Cultura

nar d’activitats paral·leles, entre les quals destaca

sibles als ciutadans perquè es quedin aquests dies

d’Olot i que estarà repartida per diferents seus de

un campament reial que s’instal·larà a la plaça Jo-

a la capital de la Garrotxa i gaudeixin de tots els

la ciutat, destacant el fet que enguany la ciutat

sep Clarà dies abans de la cavalcada dels reis.•

MOSTRA
DE PESSEBRES
De l’1 de desembre
al 3 de febrer

OLOT

GRAN CONCERT DE NADAL
AMB GIORQUESTRA
29 de desembre

TEMPS DE

NADAL
2012
ORGANITZA:

COL·LABORA:

PISTA
DE GEL
Del 21 de desembre
al 7 de gener

+ INFO:
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Francesc Torralba

,

filòsof i teòleg

francesctorralba.com

“La política dels somnis col·lectius
ha deixat lloc a la política de la
gestió a curt termini”
Assegura que la missió de la filosofia és teixir esperança; un lenitiu tan valuós com escàs en els temps que corren, i que Francesc
Torralba Roselló (Barcelona, 1967) contribueix a alimentar. Doctor en Filosofia i en Teologia, director de la càtedra Ethos
d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i president del Comitè d’Ètica MC Mutual, està considerat com a un dels principals
experts en valors a Catalunya. Col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació, Torralba reforça el seu perfil
mediàtic amb la seva tasca com a divulgador. Així, de la seva ploma han sorgit llibres com Explorar el sentit de la realitat (2000),
Rostre i sentit de l’acció educativa (2001), ¿Què és la dignitat humana? (2004), El sentit de la vida (2008), Sosegarse en un mundo sin
sosiego (2009) o El valor de tenir valors (2012).

Cèlia Roca

U

Un aclariment per a començar: dos dels con-

primera, però és aquella modalitat d’intel·ligència

dir, la visió, la presa de distància de l’organització,

ceptes clau que més emergeixen en el seu dis-

que ens permet identificar emocions, pròpies o ali-

la capacitat de valorar allò que és. A un líder se li su-

curs són els d’intel·ligència espiritual i intel·

enes, canalitzar les emocions tòxiques i expressar

posa la interrogació pel sentit de l’organització i, a

ligència interpersonal. En què es diferencien?

correctament les emocions positives.

la vegada, el domini emocional.

ligència que ens predisposa per a interrogar-nos pel

Com poden contribuir els diversos tipus d’intel·

Sobre la intel·ligència emocional, se n’ha deba-

sentit de l’existència, a valorar les nostres accions,

ligència al lideratge empresarial?

tut molt gràcies a Daniel Goleman. Com es pot

a prendre distància dels nostres actes i creences, a

El lideratge excel·lent se sosté sobre un trípode: la

potenciar?

meravellar-nos del món i a sentir-nos part d’un tot.

intel·ligència social, que és la capacitat d’establir

La intel·ligència emocional s’està desenvolupant

És una potència inherent a tot ésser humà, encara

vincles de qualitats i de cooperar; la intel·ligència

mitjançant l’educació. Afortunadament, hi ha tota

que no tots la desenvolupem igual. La intel·ligència

emocional, entesa com la capacitat de captar les

mena de recursos per a treballar-la. Observem ar-

emocional està estretament relacionada amb la

emocions alienes, i la intel·ligència espiritual, és a

reu un analfabetisme emocional que és molt per-

La intel·ligència espiritual és una modalitat d’intel·
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El professional ha de
poder administrar
intel·ligentment
les emocions
per a treure el
màxim potencial
de si mateix”

Una petita minoria de
ciutadans participa
activament de la
vida col·lectiva
mitjançant
associacions i
fundacions, però
la gran majoria es
limita a mirar i a
criticar, perquè el
compromís espanta,
perquè prendre riscs
és molt incòmode”

judicial tant en l’àmbit professional com en l’àmbit

i l’ecosensibilitat. Ser responsable és assumir les

social. Ens cal exercitar-nos en el control emocio-

conseqüències de les pròpies decisions i, a la vega-

nal, en la capacitat de reaccionar adequadament

da, respondre a les necessitats de l’entorn.

Ens han venut una
idea de felicitat en
l’imaginari col·lectiu
completament
falsa. Es basa en
el consum, en el
tenir, en el poder i
en el reconeixement
social. El resultat
és la buidor”

està perdent la sobirania que li correspon.
Diu que s’està passant de la política de la promesa a la política de la responsabilitat. Quines

i tolerar correctament la frustració o bé el fracàs.
En el si de la vida empresarial hi ha un mar d’emo-

El moment actual exigeix prendre decisions

evidències en trobem?

cions i no totes elles són positives: hi ha gelosia,

difícils a les empreses. És possible compagi-

La política dels somnis col·lectius ha deixat lloc a la

enveja, por... Sobretot, molta por en contextos de

nar-les amb els valors esmentats?

política de la gestió a curt termini. Després del de-

crisi. El professional ha de poder administrar intel·

No és fàcil. Massa sovint en la presa de decisions

sencís de les ideologies, fa la impressió que el polí-

ligentment tot aquest feix d’emocions per a treure

en l’àmbit empresarial solament es té en compte el

tic no és altra cosa que un gestor de la res publica.

el màxim potencial de si mateix.

criteri econòmic. Aquesta lògica, en contextos de

Crec que ens cal aprendre a somiar de nou i bastir

crisi financera, encara és més visible, però no fa cap

projectes col·lectius. La gestió competent del dia a

Però sense perdre de vista l’ètica: alguns dels

bé, ni a l’empresa, ni a la societat ni, per descomp-

dia és fonamental, però també la visió de conjunt, la

empresaris de més èxit del món compaginen la

tat, a les persones que hi treballen. El fi lucratiu no

descripció d’un gran relat que entusiasmi el poble.

filantropia amb la deslocalització de la produc-

és il·legítim des d’un punt de vista ètic, però sempre

ció a països amb condicions laborals molt pre-

i quan els mitjans per assolir-lo no entrin en conflic-

Davant del desencís amb la classe política, qui-

càries. És factible una alternativa?

te amb principis ètics com la dignitat, la justícia, el

na ha de ser la resposta de la societat civil?

No sóc ningú per jutjar-lo, i menys encara per dir als

respecte a la integritat i intimitat de les persones.

No sóc maniqueu. Massa sovint es beneeix la societat civil i es converteix la classe política en el boc

empresaris el que han de fer. Es troben entre dues
aigües. D’una banda, hi ha els principis de justícia,

Això també afecta el sector bancari, on les bo-

expiatori, en el cap de turc de tots els nostres mals

equitat, solidaritat i, d’altra banda, hi ha el mercat,

nes pràctiques solen quedar-se sobre el paper.

socials. La majoria de l’anomenada societat civil

que és dur, hostil i no té pietat. Cal competir, però

Com s’hauria de reaccionar quan una banca

no es compromet ni es vincula. Una petita minoria

no a qualsevol preu. No tot s’hi val. El relativisme

rescatada amb diners públics desnona una fa-

de ciutadans participa activament de la vida col·

ens condueix a la destrucció. Crec que la solidaritat

mília i la deixa al carrer?

lectiva mitjançant associacions i fundacions, però

ha de començar, en primer lloc, a la pròpia casa.

Cal potenciar la consciència crítica del ciutadà.

la gran majoria es limita a mirar i a criticar, perquè

Manca una ètica pública, una ciutadania activa i

el compromís espanta, perquè prendre riscs és

I ja que ens referim als negocis, hi hauríem de

capaç d’identificar les incongruències del sistema.

molt incòmode. Molts homes i dones competents

parlar d’una crisi de valors o més aviat d’un

També hi ha poc sentit del bé públic: preocupa

eviten el compromís polític, sindical o social, per-

canvi de valors?

molt el bé privat, és a dir, les meves possessions,

què en tot compromís es perd la puresa i molt so-

En tota la societat s’està produint una profunda

els meus béns, però no hi ha la mateixa cura pels

vint és més fàcil mirar-s’ho a distància i criticar.

metamorfosi dels valors. Això afecta totes les esfe-

béns públics, quan de fet, són de tots.
Com a mínim, pensen: vostè defensa que

res i subsistemes: la família, l’escola, la universitat,
les empreses, les ONG, les institucions religioses...

Parlem ara de política. Amb motiu de les elec-

l’intel·lectual individual ha deixat pas a l’intel·

Les empreses es nodreixen de persones que prove-

cions del 25-N, vostè va participar en l’elabora-

lectual col·lectiu. Quin és el paper del filòsof en

nen del món i, per tant, són també permeables a la

ció d’un codi ètic per a polítics, juntament amb

el segle XXI, doncs?

transformació de valors. És un canvi, una mutació

catedràtics i politòlegs. Es tracta d’un primer

Té la feina de sempre: resistir, fer pensar, elaborar

dels valors tradicionals. D’una banda, allò que era

pas necessari o d’una utopia?

un discurs crític, adoptar compromisos i, en la me-

valuós, ha deixat de ser-ho, però, d’altra banda, allò

Es tracta d’un modest instrument que pretén rege-

sura de les seves possibilitats, teixir esperança.

que no es considerava rellevant comença a ser-ho.

nerar la política, destacar el noble art de la política
i la necessitat de vincular estretament l’ètica i la

Afirma que no sabem ser feliços. On fallem?

Quins d’aquests valors haurien de regir la res-

política. Fa la impressió que Maquiavel ha guanyat

Ens han venut una idea de felicitat en l’imaginari

ponsabilitat empresarial?

la partida a Aristòtil. Ens calen polítics honestos,

col·lectiu completament falsa. Es basa en el con-

La responsabilitat social corporativa es fonamenta

prudents, educats i justos, competents i autocrí-

sum, en el tenir, en el poder i en el reconeixement

en valors com la prudència, la solidaritat, l’equitat

tics. La política és massa esclava de l’economia;

social. El resultat és la buidor. •
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Què busquem amb una entrevista de selecció?
Seleccionar no vol dir només buscar el candidat que en sap més. Per fer això només caldria un simple test o una prova. Cal buscar el
candidat que més bé s’adapta al nostre entorn de treball, el que respon a les exigències de la tasca. Per això hem de fer una entrevista.

P
Redacció

tatge possible. Aquestes preguntes s’haurien de fer.

Per tal de què una organització pugui funcionar hi ha

per veure com la persona s’explica. S’entén que quan es

d’haver inversions, tecnologia i procediments. Tot això

parla de la primera impressió, no només hi ha el vestu-

ha d’anar acompanyat d’unes relacions humanes, d’un

ari o la imatge física, sinó també la puntualitat o la ma-

L’entrevista de treball és l’eina bàsica per a poder fer

ambient de treball que fomenti la creativitat. Si les

nera d’encaixar la mà.

una selecció per competències, és a dir, una selecció
del candidat a mida de l’empresa. Les competències i

persones no estan a gust o hi ha mal ambient entre els
membres de l’equip, l’empresa funciona de manera im-

Sempre és millor dirigir les entrevistes a partir de pre-

habilitats del candidat s’han d’adaptar a la filosofia de

perfecta. Es perden oportunitats i l’organització és un

guntes obertes, és a dir preguntes on el candidat es

l’empresa i el lloc de treball a desenvolupar. Si es bus-

motor rovellat encara que tinguem màquines noves.

pugui expressar i es pugui veure quin és el seu discurs.

ca un candidat júnior es valorarà sobretot la capaci-

Amb això es pot apreciar la seva capacitat de relatar

tat d’adaptació, l’empatia, l’entusiasme, la capacitat

L’ambient de treball a les empreses es construeix des

amb coherència, el to de veu, la capacitat de síntesi, la

d’aprenentatge; mentre que si es busca un candidat

del mateix moment de la selecció. Per això cada vegada

seguretat, si dubta i cau en contradiccions, si sembla

amb més experiència caldrà valorar capacitat resoluti-

es tenen més en compte els aspectes de la personalitat

sincer i convincent o si sembla poc creïble. Tot aquest

va, lideratge, gestió d’equips o capacitat de negociació.

en els entrevistats o en els futurs col·laboradors. A les

discurs ens provocarà sensacions perquè hi ha tot un

Normalment, si es busca definir competències les pre-

empreses hi ha d’haver persones competents i un bon

llenguatge no verbal que l’acompanya i que reforçarà o

guntes van orientades a conèixer situacions a les quals

CV obre moltes portes. Actualment es parla d’adaptar

desmentirà les paraules: la mirada i el gest connecten

el candidat es va haver d’enfrontar en llocs de treball

el currículum a cada lloc de treball i a les competències

amb el nostre instint i ens diuen coses de vegades de

anteriors, o bé situacions a les quals haurà de fer front

concretes que es demanen. Sempre, però, el que s’es-

forma subconscient. Un bon entrevistador pot arribar

en un futur. En aquests casos es pretén saber com es

criu - el paper ho aguanta tot- s’ha de contrastar amb

a captar aquests detalls, que moltes vegades poden

va actuar o bé com actuaria aquesta persona davant

una conversa en forma d’entrevista. És aquí on normal-

contradir allò que un candidat verbalitza.

d’una situació semblant. Normalment cada pregunta
està relacionada amb una competència i si a més es fa

ment es decideixen les seleccions i on moltes vegades
hi ha sorpreses. El que deia al CV es correspon amb la

De tota manera cal recordar també que el màxim no

amb preguntes obertes, com que requereix una expli-

realitat?

és l’òptim. Això vol dir no només que no podem buscar

cació elaborada, és més difícil que el candidat distorsi-

sempre persones extraordinàries, sinó que hem d’ac-

oni la realitat.

Per treballar amb altres persones fan falta habilitats so-

ceptar que les persones tenen limitacions i que cal pen-

cials i emocionals. Per altra banda en totes les feines cal

sar també en el potencial del candidat, en la capacitat

Pel que fa a un candidat que s’enfronta a una entrevis-

interactuar amb clients i proveïdors, és a dir amb grups

d’aprendre i en la capacitat d’adaptació. Per això és im-

ta, la millor eina per poder contestar amb èxit les pre-

de persones amb interessos diferents i personalitats

portant fer preguntes sobre la visió que un té de la prò-

guntes és tenir un bon coneixement d’un mateix. Si co-

diverses, la qual cosa fa que saber fer equip i sumar ta-

pia persona i sobre perspectives de futur. Si en les res-

neixem les nostres fortaleses i sabem com adaptar les

lent amb altres persones sigui un actiu molt valorat,

postes hi ha prepotència o bé una visió distorsionada

nostres competències a l’entorn laboral serà fàcil res-

com també ho és el coneixement d’idiomes. El candi-

sobre les possibilitats reals, segurament estarem da-

pondre clarament a l’entrevistador i donarem sensació

dat ha de defensar-se bé en una entrevista, sigui quina

vant del perill de què no surtin bé les coses. En aquest

de confiança, capacitat bàsica per treballar en equip,

sigui la feina.

aspecte, a part de valorar els mèrits, caldria tenir en

qualitat també molt valorada pel responsable de l’em-

compte també els fracassos. Normalment no es dema-

presa que ens entrevisti, i segurament ho serà encara

Les empreses busquen persones que expliquin bones

na a les persones quins són els principals fracassos de

més a les entrevistes de treball del futur. De tota ma-

històries, creïbles i que comuniquin bé. Això es pot

la seva vida professional i sobretot quines han estat les

nera, les persones i les seves capacitats són una cosa

veure en una entrevista des del primer moment. La

principals lliçons extretes dels mateixos. Sense fracàs i

complexa i de la ment humana realment en sabem

primera impressió és important, però cal deixar temps

capacitat de raonar sobre el mateix no hi ha aprenen-

poca cosa. •

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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Les cooperatives,
sempre protagonistes en el
desenvolupament del sector agrícola

la crisi de la fil·loxera a les vinyes catalanes. La millor
estratègia aleshores va ser l’aliança, com ho és ara, en
un moment d’important crisi econòmica. Les cooperatives agràries van créixer i van fer possible la revolució
de la ramaderia intensiva, la qual va generar riquesa en
territoris amb un futur agrícola difícil, i ha estat la base
d’una potent agroindústria autòctona. Des d’aleshores,

L’any 2012 ha estat l’Any Internacional de les Cooperatives, que s’han consolidat com a

s’han anat desenvolupant i actualment, en un entorn

models d’empresa resistents i prestadores de serveis socials

globalitzat, són un model modern i competitiu.

Adriana Delgado

E

Les cooperatives agràries aglutinen bona part de la

El 2012 ha estat declarat per les Nacions Unides com

seu desenvolupament.

producció a múltiples sectors alimentaris i constituei-

l’Any Internacional de les Cooperatives. Aquest re-

Segons la llei de cooperatives (Llei 18/2002, de 5 de juli-

xen una potent agroindústria que en els últims temps

coneixement ha representat una gran oportuni-

ol, de cooperatives, art.92), que les classifica en diver-

es caracteritza per la modernització de les instal·

tat per impulsar les cooperatives com

a models

sos tipus, les cooperatives agràries són associacions de

lacions, la implantació de sistemes de control integral

d’empresa resistents, basades en principis i propietat

persones, físiques o jurídiques, titulars d’explotacions

del producte, garanteixen la traçabilitat i la posada en

de les persones. A Catalunya, hi ha gairebé 5.000 co-

agrícoles, ramaderes o forestals, amb la finalitat de re-

marxa de campanyes de promoció per valorar les mar-

operatives. Les cooperatives es defineixen com a em-

alitzar activitats i serveis empresarials encaminats a la

ques pròpies. En sectors com l’arròs i l’oli d’oliva, les

preses sostenibles, basades en principis i propietat dels

millora de les explotacions dels socis, com també de la

empreses cooperatives aglutinen fins al 80% del total

seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu

població agrària i del desenvolupament del món rural.

de la producció de Catalunya, percentatge que se situa

dels seus membres, de les persones usuàries i del seu

al voltant del 60% en el cas de la fruita, l’horta, la frui-

entorn. En l›actual context econòmic i social, aquest ti-

La Catalunya agrària actual i la realitat del món

ta seca o la mel. També el vi i el cava, la llet, els derivats

pus d›empreses han destacat per promoure l›ocupació

agroalimentari només es poden entendre tenint en

làctics, el boví, els cereals i el porcí són productes amb

estable i de qualitat i per implicar-se en el desenvolupa-

compte el protagonisme de les cooperatives agràries,

un fort arrelament en l’entorn cooperatiu. L’elaboració

ment econòmic i social, amb especial incidència en el

que es van crear en aquest àmbit per donar resposta

de pinsos i el conreu de flor i planta ornamental són,

sector agrari, on han estat protagonistes sensibles del

a necessitats bàsiques, concretament per fer front a

també, àmbits d’actuació del sector. •

Què és una cooperativa?

tur, sigui quina sigui la seva tipologia.

nomia i independència, educació, for-

ducció, serveis, comercialització o

Una cooperativa és una empresa amb

Totes les cooperatives del món com-

mació i informació, cooperació entre

distribució) es decideix lliurement pels

valors, moderna, amb projecció de fu-

parteixen els mateixos principis i

cooperatives i interès per la comunitat.

socis i sòcies en termes d’eficàcia, efici-

tur i basada en les persones. En una

s’identifiquen amb una definició con-

cooperativa, els socis i sòcies establei-

sensuada el 1995 per l’Aliança Coope-

Autoregulació

xen relacions d’igual a igual entre ells i

rativa Internacional, que representa

Els integrants d’una cooperativa esta-

participen de la propietat, la gestió i els

milers de cooperatives al món: les coo-

bleixen una relació societària entre ells

Fiscalitat

resultats en funció de l’activitat aporta-

peratives són grups de persones que s’han

i tenen llibertat per fixar el seu propi

Una de les peculiaritats de les coope-

da i segons el principi una persona, un vot.

unit voluntàriament per tal de satisfer en

calendari laboral, retribució, permisos,

ratives és que part dels resultats eco-

ència i economia per tal d’assegurar la
viabilitat de l’empresa cooperativa.

comú les seves necessitats, mitjançant una

vacances i excedències. A més, poden

nòmics s’inverteixen en la formació

Principis

empresa de propietat conjunta i de gestió

optar per integrar-se, pel que fa a la Se-

de les persones sòcies, l’enfortiment

Els principis que configuren el model

democràtica.

guretat Social, en el Règim General o

de la pròpia empresa i la col·lectivitat.

cooperatiu des de fa més d’un segle es

Els set principis de les cooperatives

en el d’Autònoms.

L’aportació al conjunt de la societat

reflecteixen en l’activitat quotidiana de

són: adhesió voluntària i oberta, gestió

l’empresa i la converteixen en una fór-

democràtica per part dels socis, par-

Gestió

d’avantatges fiscals respecte de les

mula moderna i amb projecció de fu-

ticipació econòmica dels socis, auto-

L’organització de l’activitat (sigui pro-

empreses mercantils.

reverteix a la cooperativa en forma
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Nova Guia d’Operadors
Ecològics de Catalunya
Aquesta eina virtual posa a disposició dels professionals i
consumidors la informació actualitzada de totes les empreses

La marca “Ara Lleida”
canvia d’imatge
corporativa

La Diputació de Lleida dies enrera va presentar la imatge de la

ecològiques certificades de Catalunya.

marca turística “Ara Lleida” per donar un nou impuls i augmentar el

Redacció

seu reclam. Des de fa 24 anys el Patronat de Turisme de la Diputació

E

treballa la promoció de les comarques de Lleida amb el distintiu.

El Consell Català de la Producció Agrà-

els diferents operadors ecològics ca-

ria Ecològica de Catalunya (CCPAE) és

talans, generar activitat econòmica i

l’organisme de control i certificació de

millorar les seves perspectives comer-

la producció agrària ecològica a Cata-

cials.

lunya.

El CCPAE és l’autoritat única de con-

La nova Guia d’Operadors incorpora,

trol de la producció agroalimentà-

com a novetat, camps de cerca per

ria ecològica de Catalunya i la seva

operador, per número d’operador,

funció és la d’auditar l’actuació de

per comarques i municipis, per tipus

totes les empreses involucrades en

d’activitat i per producte. A més, la

la producció, transformació i comer-

Guia mostra el detall de cadascun dels

cialització dels productes ecològics,

operadors registrats al CCPAE, amb

certificant-ne la qualitat ecològica i

les dades de contacte, i ofereix l›opció

el compliment de les normes europe-

de consultar i descarregar el certificat

es que configuren aquest sistema de

de conformitat de qualsevol opera-

producció i obtenció d’aliments.

dor, per comprobar els productes autoritzats de l’operador consultat. El
nou directori possibilita la navegació
en català, castellà i anglès, i permet
generar fitxers a partir dels resultats
d’una cerca i compartir les fitxes dels
inscrits. Aquesta versalitat permetrà que qualsevol empresa, ja sigui
ecològica o convencional, catalana o

Us podeu descarregar la guia

d’arreu, pugui entrar en contacte amb

completa a: www.ccpae.org/guia

ES CELEBREN TOT TIPUS DE BANQUETS

Nova imatge de la nova marca turística “Ara Lleida”

C
Redacció

Coincidint amb la celebració el 2013

ges, d’activitats i de serveis que acu-

del vint-i-cinquè aniversari d’aquesta

llen les comarques de Lleida. Així, la

marca, i atenent als estudis de posi-

composició de la nova marca suma

cionament que aconsellaven poten-

el lema “Ara Lleida” sobre una taca de

ciar-ne el seu reclam, la Diputació

diferents tonalitats per donar lloc a

ha iniciat així la promoció i la difusió

una marca compacta i una presència

d’aquesta nova imatge corporativa,

diferenciadora. La suma de formes i

que alhora esponsoritza més d’una

colors, fruit de la sintetització gràfica i

setantena de clubs i esportistes de les

cromàtica de les comarques de Lleida,

Terres de Lleida.

representa les variables temàtiques

La nova marca “Ara Lleida” sintetitza

de tot el territori, tant les del Pirineu

la diversitat de territoris, de paisat-

com les de la plana de Lleida.

ESPAIS DISPONIBLES PER CONVENCIONS I REUNIONS D’EMPRESA

BAR - RESTAURANT LA TORRE

Nova direcció!

Gaudiu d’un entorn incomparable
TANCAT
ELS DIMECRES

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

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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Melmelades: nous
productes de La Fageda

El Restaurant el
Morter ofereix un
àpat de germanor
a l’ADFO

Des de novembre ja es comercialitzen les melmelades de la
Fageda. Aquesta nova iniciativa dóna feina a una vintena de

E
Redacció

treballadors del Centre Especial de Treball.

El passat 5 de desembre el taller de manualitats de l’Associació de Disminuïts
Físics d’Osona (ADFO) es van encarre-

La Fageda

L’
Redacció

gar de la decoració del local del restau-

L’antic viver de la Fageda, utilitzat

Els 12 sabors estan seleccionats per

en projectes de restauració del pai-

combinar amb diferents tipus de for-

satge i reforestació, és ara una hor-

matges, carns o peixos i esmorzars.

ta de fruites i hortalisses. Davant la

La seva cocció curta dóna com a re-

situació d’agreujament de la crisi que

sultat una melmelada consistent i

negociant amb diferents cadenes

treballar durant el matí per tal de dei-

patia el viverisme forestal. La Fageda

amb trossos. La Fageda ha rebut el

per distribuir les melmelades La Fa-

xar el local engalanat per les festes na-

ha apostat per l’horticultura com a

suport i el coneixement de la Funda-

geda arreu de Catalunya.

dalenques. Per fer-ho van utilitzar una

nova activitat empresarial. Aquest

ció Alícia, el centre referent en l’àm-

Mostra de diferents gustos de melmelades
La Fageda.

rant El Morter de Manlleu. Una vintena
de persones de l’Associació amb diferents graus de discapacitat física varen

part d’elements reciclats i diferents
elements amb motius nadalencs.

projecte dóna resposta a la tendèn-

bit de la recerca aplicada a la gastro-

La Fageda va néixer a Olot fa 30 anys

cia creixent de la població per con-

nomia.

amb el pròposit d’oferir una feina de

La col.laboració amb ADFO és una de

qualitat a les persones de la comar-

la mitja dotzena d’accions solidàries i

litat que permetin gaudir d’un bon

Els llocs on es comercialitzen són:

ca de la Garrotxa que pateixen una

desinteressades en les quals prendrà

àpat a casa.

xarcuteries, formatgeries i botigues

malaltia mental greu o discapacitat

part el Restaurant el Morter aquest

Les melmelades per a maridatges La

especialitzades de les províncies de

intel.lectual. Actualment té prop de

Nadal i que el portaran a col.laborar

Fageda estan elaborades amb frui-

Girona, especialment la Garrotxa,

300 treballadors i factura 11,5 mili-

amb diverses entitats i organitzacions

tes i verdures de máxima qualitat.

Osona i el Berguedà. També s’està

ons d’euros. •

sense ànim de lucre. •

sumir productes de proximitat i qua-

CLAR DE LLUNA
a Ca l’Enric

Celebracions fins a 130 persones

LA VIA ANNIA
a Ca l’Enric

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
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Vic presenta un sistema innovador de recàrrega
de vehicles elèctrics a través de l’enllumenat públic.
Aquest sistema és innovador perquè utilitza l’enllumentat públic com a font de subministrament elèctric i s’hi incorpora la tecnología QR.

Redacció

E

El dijous passat, Vic va presentar un innovador sistema
de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat. La iniciativa
va ser presentada pel regidor d’Economia i Serveis, Toni
Serrat; el conseller delegat de Minsvic i director tècnic de
Sece, Eugeni Camprubí; el tècnic de Minsvic, Xavier Jofre
i el gerent de l’empresa Sirec SA, Xavier Pérez. La presentació va tenir lloc en un dels punts habilitats per carregar
els vehicles elèctrics, el carrer Gravat Crosta de Vic, al
sector del Parc de Josep M. Sert.
Es tracta d’una iniciativa que no existeix a cap més ciutat
JORDI CABANAS

del país, per ara, respecte als punts de recàrrega existents
al mercat actual. Per una banda, utilitza la instal.lació de
l’enllumenat públic com a font de subministrament elèctric del punt de recàrrega; i, per altra banda, incorpora la
tecnologia QR perquè els usuaris puguin activar i desacti-

Moment de la presentació del nou sistema de recàrrega de vehicles elèctrics.

var el punt de recàrrega a través del seu telèfon mòbil.

instal.lació de l’enllumenat públic queda sense utilit-

litzant la tecnologia de codis QR, que estaran gravats

zar durant el dia, que és clar. Durant el dia, es podrà

als punts de recàrrega. A través d’una aplicació gra-

Serrat va explicar que “coneixedors de tota la xarxa elèc-

utilitzar tota la potència contractada per l’enllumenat

tuïta que permet llegir aquest codi a través del telè-

trica, vam pensar que podríem utilitzar els 9.000 punts

públic, a lús de recàrregues i, a la nit només els exce-

fon mòbil, i d’una contrasenya identificativa, l’usuari

de llum de la ciutat per a recarregar els vehicles elèctrics”.

dents. En una primera fase, s’instal.laran als aparca-

escollirà el temps de connexió que desijta i, en pocs

L’equip tècnic de Minsvic ha estat treballant “ fa més d’un

ments i polígons industrials “i de mica en mica s’anirà

segons, l’endoll de recàrrega s’activarà. Aquest endoll

any perquè cada un d’aquests punts de llum pogués ser

estenent a tots els punts de llum, en funció de la de-

es desconnectarà automàticament un cop passat el

un carregador en potència de vehicles elèctrics”, va dir.

manda”. Cada punt elèctric té capacitat per donar sub-

temps de recàrrega preseleccionat, o quan l’usuari

Diversos dels materials usats en el punt de recàrrega són

ministrament a dos vehicles.

l’aturi voluntàriament accedint altre cop via telèfon
mòbil a l’aplicació. Tot i això, també hi ha l’opció de po-

reciclats, com per exemple, l’armari elèctric.
Per la seva banda, el tècnic de Minsvic va explicar que la

L’usuari es comunicarà amb el punt de recàrrega uti-

ENERGY

der-se connectar a un punt de recàrrega via telèfon. •

COMPLEX DE LA CAPARRELLA . CEELLEIDA 3 . LLEIDA
T. 973 262 309 . www.sethlans.es

ESPECIALISTES EN BIOMASSA

ENERGIA
I ESTALVI

· ASSESSORAMENT
· ESTUDIS DE VIABILITAT
· SUBMINISTRAMENT DE CALDERES I ESTUFES DE BIOMASSA
· SUBMINISTRAMENT DE BIOMASSA (pellets, pinyol d’oliva, clofoll, estella...)
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Cal.Caminar:
12 Propostes turístiques pel 2013
Cal.Caminar és un calendari de paret amb 12 rutes per la comarca d’Osona.

A

nir a mà un programa que ens anima a fer salut tot
caminant i que al mateix temps ens engresca a descobrir els racons més emblemàtics de la comarca
d’Osona de manera fàcil, amena i interactiva. •
12 mesos 12 rutes

Redacció

Gener: Vilanova de Sau - Puig del Far

Aquesta iniciativa la van idear fa uns mesos tres

tal. Cal.Caminar conté un mapa amb indicacions per

Febrer: Sant Andreu - Turó de la Creu de Gurb

osonencs de disciplines diferents: Marc Solà (disse-

seguir el recorregut de l’excursió i una fitxa tècnica

Març: Torelló - Castell de Torelló

nyador gràfic), Arnau Palma (informàtic) i Jordi Ortiz

per cada un dels 12 itineraris. El calendari ja es pot ad-

Abril: Tavertet - Puig de la Força

(cartògraf). Es tracta d’un projecte engrescador, ori-

quirir en llibreries i quioscos de la comarca d’Osona,

Maig: Vic - Sant Sebastià

ginal i pràctic per a tots aquells a qui els agradi cami-

del Ripollès i de la Garrotxa, per 18 euros. A més, to-

Juny: Sant Pere de Torelló - Forat Micó

nar sense exigir-se gaire, i voler gaudir d’uns paisat-

tes les persones interessades en comprar el calenda-

Juliol: Santa Cecília de Voltregà - Sant Martí Xic

ges ben propers i per a molts desconeguts.

ri tindran accés a una aplicació de mòbil a través d’un

Agost: Els Bufadors de Beví

Cal Caminar és un calendari que convida a caminar

codi QR que conté les 12 rutes i està pensat per anar

Setembre: Taradell - Castell D’en Boix

pels dotze indrets considerats més representatius de

a fer l’excursió amb un sistema de geoposicionament

Octubre: Santa Eulàlia de Puig-Oriol - Castell de Lluçà

la comarca d’Osona. El calendari, que inclou una ruta

que t’indica en tot moment el lloc on ets.

Novembre: Roda de Ter - Sant Feliuet

per cada mes de l’any, s’ha fet en format paper i digi-

Cal.Caminar és una proposta original per poder te-

Desembre: Viladrau, La Sala- Sant Segimón.

www.netgar.com

25€

PNEUMÀTICS NOUS I D’OCASIÓ
MILLOR QUALITAT / PREU EN PNEUMÀTICS NOUS

PNEUMÀTICS A PARTIR DE
pneumàtics
C. Ripoll, 31 VIC 663 25 95 72

PROMOCIÓ DE PNEUMÀTICS
PREU DE 4*

1R PREU

COOPERTIRES

GOOD YEAR

MICHELIN

175/65R14
195/65R15
205/55R16
225/45R17

220 €
250 €
285 €
340 €

240 €
280 €
340 €
446 €

260 €
300 €
360 €
485 €

285 €
340 €
395 €
540 €

menta
¡Vesti
es!
mpeon
a
C
de

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

CAL.
CAMI
NAR
2013

NOU
CALENDARI
DE PARET
PER ANAR
A CAMINAR!

CONTINGUT DEL CALENDARI
DE PARET
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ITINERARIS

PER FER A PEU
A LA COMARCA

D’OSONA

EL 2013

• MAPA DETALLAT DE LA ZONA ON
ES FA L'EXCURSIÓ.
• INDICACIONS NECESSÀRIES PER
SEGUIR L'ITINERARI.
• FITXA TÈCNICA I UNA IMATGE PER
FER-SE LA IDEA.
• CALENDARI DE CASELLES PER
APUNTAR LES EXCURSIONS.

AMB UN "SMARTPHONE"
ANDROID® T’ENDURÀS EL
MAPA A LA BUTXACA!
CAPTURA EL CODI QR DEL
CALENDARI I DESCARREGA
L'APLICACIÓ.

Troba’ns al facebook
Cal Caminar
http://on.fb.me/RrHRWZ

* TOT INCLÒS

Ctra. la Canya, 47 bxs. Apt. 16 - 17800 Olot
Tel. 972 26 61 29 Fax 972 27 31 55
netgar@netgar.com

Indústries
Locals comercials
Naus industrials
Vidres i vidres d’alçada ﬁns a 18m
Plaques solars
Xemeneies de llars de foc i calderes
Final d’Obres
Garatges
Particulars
Manteniments

Papet del Mas
Cava Brut Nature

Gaudiu
d’un bon cava
a un preu digne

Disseny: SOLADAUFÍ / Eixprofessional

Sense intermediaris,
directe de bodega.

papetdelmas@gmail.com

www.papetdelmas.com

