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Editorial
La importància de les fires
Els grans avenços tecnològics han ajudat a què moltes empreses hagin incrementat les vendes a través d’In-
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de Vic torna a apostar
pels productors locals
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ternet, però aquest augment de negoci per a molts empresaris no significa també que no es plantegin la
necessitat d’exposar directament a les fires. El tracte directe i personal que es té amb el client o el proveïdor,
és un fet diferencial i important a tenir en compte que pot ajudar a enfortir i consolidar les relacions professionals.

Horthouse, la millor alternativa
per a cultivar verdures i hortalisses a casa

Les fires són un gran aparador de productes i serveis per a les empreses dels diferents sectors que es troben
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reforçar la imatge, obtenir contactes directes amb nous comercials per generar possibles oportunitats de

Xavier Ferràs,

negoci i, molt important, permet ser coneixedor d’altres productes, condicions d’oferta i tendències comer-

al mercat. Són una excel·lent eina de màrqueting i una gran campanya publicitària per a donar un fort suport
al creixement de la marca. La participació de les empreses en una fira ofereix un seguit d’avantatges com ara

nou degà de la Facultat
d’Empresa i Comunicació
de la Universitat de Vic

cials que ofereix la competència.

12 Formació - RRHH

tors econòmics innovadors. En són una mostra totes aquelles dedicades al medi ambient. Si parlem d’aques-

D’un temps cap aquí, han nascut diferents fires que esdevenen un aparador interessant per una colla de sec-

El dilema de la jubilació
anticipada i la parcial

ta temàtica, no podem deixar d’esmentar la fira de la Biomassa Forestal, única que es fa a Catalunya d’aques-

14 Medi Ambient

perspectiva de creixement notable. Hi ha un llarg etcètera de sectors que complementen igualment l’oferta

Convertir la biomassa
forestal en energia té futur

tes característiques. La 2a edició celebrada fa uns dies a Vic ha estat d’un èxit rotund. És un sector amb una

més tradicional a casa nostra, com és el Mercat del Ram de Vic, la Fira de Sant Josep de Mollerussa, la Fira de
Sant Miquel de Lleida, que són les que per excel·lència marquen tendència en maquinària agrícola i ramadera, per posar només alguns exemples.
A més dels avantatges que obtenen les empreses participants, les fires representen un important element
dinamitzador de l’economia, tant local com nacional i internacional. Per tot això el creixement del sector firal
i del nombre d’expositors i visitants és un fet evident en els darrers anys, situant el nostre país entre els principals organitzadors d’aquests esdeveniments tan necessaris per a totes les activitats.
Hem de considerar que les fires, ja siguin multisectorials o especialitzades, locals, nacionals o internacionals,
tenen com a denominador comú l’aportació de negoci, el reforç de l’empenta comercial i l’oportunitat de trobar noves idees i capacitat d’innovació dels productes. Només cal escollir la fira que més convingui.
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El programa d’enguany aplegarà 55 propostes sobre l’àmbit agroramader, el comerç, la cultura i el lleure

El Mercat del Ram
de Vic torna a apostar
pels productors locals
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Un any més, l’arribada de la primavera i de la Setmana Santa serveix de pretext per a recuperar i posar en valor la tradició ramadera
i agrícola que des de sempre ha acompanyat Vic i la resta de la comarca d’Osona. I ho fa sota el paraigües d’un esdeveniment
comercial i cultural de primer ordre: el Mercat del Ram, organitzat per l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic (dependents
de l’Ajuntament) en col·laboració amb diverses entitats locals. En l’edició d’enguany, un total de 55 activitats i al voltant de 300
expositors atrauran més de 200.000 assistents de tot Catalunya, que podran gaudir de mostres de bestiar, maquinària agrícola,
energies renovables, la fira sobre el sector lleter Lactium, tasts de productes típics de la terra i un generós ventall de propostes
lúdiques. Per bé que la cita es desenvoluparà del 22 al 24 de març, des del dia 15 d’aquest mes i fins al 5 d’abril hi haurà la possibilitat de

JORDI CABANAS

participar en alguns dels actes lligats al Mercat.

P

Vista general de diferents mostres comercials.

Cèlia Roca

Potser algú troba a faltar que en el text no s’especi-

del Ram està documentat des de l’any 875, quan

ques de llorer i palmes a la zona d’El Sucre, tot i que

fiqui quantes edicions porta aquesta veterana mos-

la població ja albergava una festivitat relacionada

aquesta veterana activitat comercial conviu amb

tra amb els vigatans (de fet, és la més antiga de la

amb Diumenge de Rams.

moltes altres protagonitzades per la maquinària
agrícola, els vehicles industrials i l’automoció, les

ciutat). Si és així, que no s’escarrassi a cercar-ne la
dada, perquè els seus esforços seran estèrils: amb

Avui, més d’onze segles més tard, Vic encara esde-

energies renovables, la jardineria, l’horticultura,

uns orígens arrelats a l’Alta Edat Mitjana, el Mercat

vé escenari de l’exposició i venda al públic de bran-

l’alimentació, el turisme i les institucions. Un nodrit
Segueix a la pàgina 6 >>

• Reparació manteniment d’empresa,
càrnies, restaurants, etc.
• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

Des De 1987 …
amb experiència De 25 anys

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

• 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

POUS I PERFORACIONS
PROSPECCIONS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES
FORATS DE PROVA
INVESTIGACIONS DE TERRENYS
PERFORACIONS PER GEOTÈRMIA
Av. Països Catalans, 34 - 08506 Calldetenes

A/e perforacions@casany.e.telefonica.net
Tel./Fax 938 890 858 - Mòbil 608 995 963
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Horthouse, la millor
alternativa per a cultivar
verdures i hortalisses a casa
Aquest hort urbà, creat per FGT, té un disseny i funcionament

JORDI CABANAS

fàcil i pràctic per al cultiu de productes propis

H

Adriana Delgado
Horthouse és un hort urbà pensat i dissenyat per a cul-

nida donen un aspecte modern i atractiu, que ajuda a

Horthouse es pot servir desmuntat o de forma com-

tivar de manera simple i pràctica tot tipus de verdures

fomentar el cultiu propi a casa.

pacta i acabada. En el primer cas, el muntatge és ràpid
i segur. Es presenta en una única caixa amb tots els

i hortalisses a qualsevol racó de casa seva, amb l’objectiu que, de forma còmoda, qualsevol membre de la fa-

Horthouse porta incorporats tots els elements neces-

elements a dins. En el segon cas, s’entrega l’hort to-

mília, des dels més petits fins a la gent gran, cultivi els

saris per facilitar en el dia a dia el cultiu dels seus pro-

talment acabat i, a petició del client, es pot col·locar a

seus propis productes.

ductes. El filtre permet la protecció i el manteniment

destí. La carta de colors en l’acabat és amplia, essent

de la terra de manera adequada; l’aixeta d’evacuació

els colors habituals el gris perla, el marró i el verd, així

Ha estat creat per l’empresa FGT i està fabricat amb

d’aigua ens facilita la sortida d’aquesta cap a l’exterior

com combinacions dels mateixos.

materials reciclables i resistents a tot tipus de climato-

quan es cregui oportú; el reg automàtic, amb bomba

logia exterior, i de màxima qualitat. La seva estructu-

o sense, permet controlar el regadiu de la millor ma-

Recordi! Amb un Horthouse a casa, el menjar bo i sa no

ra és sòlida, segura i consistent, però a la vegada molt

nera; l’hivernacle, a mida i amb tancament segellat,

hi faltarà!

manejable, gràcies a les rodes que porta incorporades

protegeix el nostre cultiu de qualsevol inclemència del

i que permeten el trasllat d’un lloc a un altre amb facili-

temps; les eines i els estris de treball ajuden a cuidar el

Més informació al telèfon 685 46 27 81 (Ruben i Santi )

tat. El seu disseny i els seus acabats en forma arrodo-

nostre hort amb delicadesa i seguretat.

i al correu horthouse@gmail.com
Models
100 litres // 100cm llarg x75cm ample x80cm
alçada // pes buit 30 kg /ple de substrat 90 kg

150 litres // 150cm llarg x75cm ample x80cm
Models a mida
mides adaptades als espais i/o
formes en L, raconeres, etc.

C. Taga, 11. Pol. Ind. Talamanca
08509 Les Masies de Voltregà
Mòbil 685 462 781

Elaboració a Taller

Muntatge a Obra

MÀXIMA QUALITAT I SERVEI EN
ARMADURES PER A LA CONSTRUCCIÓ

C. Taga, núm. 11. Pol. Ind. Talamanca
08509 LES MASIES DE VOLTREGÀ
Tel.: 93.850 45 24 / Fax: 93 850 47 66
E-mail administració: ferrallatsgt@gmail.com
E-mail oficina tècnica: fe.gester@gmail.com
TOTS ELS SERVEIS EN FERRALLA

Muntatge a Taller

Rollos, barres, Malla i Xunxo

Lloses muntades (Taller i Obra)

Soladaufí/Eix professional

alçada // pes buit 35 kg /ple de substrat 100 kg
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Un dels plats
forts de la present
edició serà la
Jornada Tècnica
sobre genètica i
reproducció animal,
organitzada per
l’Escola Politècnica
Superior de la
Universitat de Vic
i que tindrà lloc a
l’edifici d’El Sucre”

>> VE DE la pàgina 4

El sector ramader és un dels plats forts i atractius del Mercat del Ram

catàleg que reafirma la importància dels mercats

en la cita d’aquest any, fonts de l’Ajuntament de

ci d’El Sucre el proper divendres 22 de març al matí.

com a signe d’identitat del municipi.

Vic estimaven que s’arribaria als 300, molt per so-

Els ponents seran Joaquim Casellas, professor de la

bre dels 182 que hi van prendre part l’any anterior. A

Universitat Autònoma de Barcelona; Pietro Parma,

Tots aquests actes, bona part dels quals són gratu-

més, la dada d’enguany confirma la tendència a l’al-

professor de la Universitat de Milà; Sam Balasch,

ïts, esdevenen un pol d’atracció per a professionals i

ça dels exercicis precedents. Quant a la procedèn-

director del centre tecnològic de la vida animal de

visitants d’arreu de Catalunya. Només una xifra que

cia, el 45% dels expositors del 2012 eren oriünds de

l’empresa osonenca Gepork, i Noelia Ibáñez, inves-

il·lustra aquest fenomen: en edicions anteriors, han

la comarca, mentre que el 43% venien de la resta del

tigadora del programa Genètica i millora del porcí de

estat més de 200.000 les persones que s’hi van

territori català.

l’IRTA.

Genètica i reproducció animal

La Jornada Tècnica se celebrarà el dia en què s’inau-

Un dels plats forts de la present edició serà la Jor-

gura el veritable buc insígnia de l’esdeveniment: les

D’altra banda, tot i que en el moment de redactar

nada Tècnica sobre genètica i reproducció

Mostres Comercials del Mercat del Ram, que

aquestes línies encara no s’havia tancat el període

animal, organitzada per l’Escola Politècnica Supe-

es podran visitar el dia 22, de les 17:00 h a les 20:00

d’inscripcions per als expositors que participarien

rior de la Universitat de Vic i que tindrà lloc a l’edifi-

h; el 23, de les 09:00 h a les 20:00 h, i el 24, de les

acostar per conèixer in situ les novetats del sector
agroramader.

ESVET - Eduard Palma PUJADAS

Tel. 93 883 31 94 · Mòb. 687 47 30 40
Veterinaris especialitzats en reproducció,

A/e eduard.palma@esvet.cat

medicina, qualitat de llet i cirurgia bovina.

WEB www.esvet.cat

L’Especial Mercat del Ram de Vic | 7

Lactium acollirà
una cinquantena
de parades de
productors de
formatges i derivats
de la llet que
donaran a conèixer
prop de 150 varietats
de formatges”

10:00 h a les 20:00 h. Dividides en diversos blocs
JORDI CABABAS

temàtics, donaran cabuda als àmbit següents, alguns àmpliament consolidats: maquinària agrícola
i vehicles industrials; automòbils, alimentació, turisme, energies renovables i, finalment, jardineria i

Mostra de tractors.

horticultura. A tot això cal sumar l’exposició d’animals en viu —amb nombrosos exemplars de boví,

Raça Frisona —originària de la regió de Frísia, al

tigiosa raça de boví pirinenc, bo i atorgant premis

porcí i oví— i utillatges ramaders. L’any passat, hi

nord dels Països Baixos— i el 9è. Concurs de Raça

als animals més ben valorats. En l’edició del 2012,

van concórrer 520 caps de bestiar.

Bruna del Pirineu. Aquest darrer certamen, orga-

s’hi van mostrar 180 exemplars prèviament selecci-

nitzat per la Federació Catalana de la Raça Bruna

onats a les seves comarques, entre els quals van ser

En aquest darrer àmbit, el programa acull el 31è.

i desenvolupat a Vic des de l’any passat, va néixer

escollits com a guanyadors un brau i una vaca brava

Concurs de Canals Porcines, el 17è. Concurs de

amb el propòsit de divulgar i millorar aquesta pres-

procedents de la Cerdanya.

PORTES I AUTOMATISMES

COTO

• CONSTRUCCIONS, MUNTATGE, VENDA I REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE PORTES METÀĿLIQUES.
• GESTIÓ INTEGRAL DE MANTENIMENTS.
• SERVEI A COMERÇOS, INDUSTRIES, COMUNITATS DE PROPIETARIS I PARTICULARS.
PORTES I AUTOMATISMES COTO SCP

C. Sot dels Pradals, 18
08500 Vic

Tel. 93 886 44 73
Fax 93 886 30 94

recanvis adaptables a

tractors

toni@tonicoto.com
www.tonicoto.com

www.recanvisalbareda.com

Recol·lectores i
empAcadores

C. Comptat d’Osona, 15 - 08500 - Vic | Tel. 93 886 06 20 | Fax. 938 891 229 | A/e mariano@recanvisalbareda.com

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

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ

Soladaufí/Eix professional

Recanvis adaptables a

Exhibició de diferents màquines per serrar.

JORDI CABANAS
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Mercat de palmes, palmons i llorer.

Exhibicions d’hípica

Grand National, a càrrec de ponis Shetland. El 2012,

Una de les més esperades serà la fira Lactium, una

Per descomptat, el Mercat també desplegarà els

els shows van atraure uns 10.000 visitants.

fira jove però de referència dedicada als formatges,
els derivats lactis i el vi. De les 10:00 h a les 20:00 h i

tradicionals espectacles eqüestres, que enguany
arriben a la cinquena edició, amb demostracions

Una altra de les novetats d’aquest any serà la desa-

durant tot el cap de setmana, la plaça de la Catedral

d’animals equins de tracció i de treball. Tots ells tin-

parició del congrés dedicat al porcí Europorc. Des-

acollirà una cinquantena de parades de productors

dran lloc un cop més a la Zona Eqüestre de la Zona

prés d’haver-se celebrat durant els darrers dos any

de formatges i derivats de la llet que donaran a co-

Esportiva municipal —tal com es va fer per primer

al Mercat del Ram, passarà a tenir un caràcter bien-

nèixer prop de 150 varietats de formatges, així com

cop el 2012— i inclouran un nodrit programa: un

nal i compartirà seu amb la ciutat de Lleida.

de llet fresca i postres elaborats amb aquest ingredient. A més, també serà possible assaborir i ad-

raid de ponis, concursos de doma vaquera, amb l’Hípica Coll de Roda; doma creativa, amb Alexandra

Nova edició de Lactium

quirir vins del país. Mitjançant aquesta fórmula, els

Nyman; doma d’alta escola, amb Víctor Arquimbau;

De tota manera, el gruix d’activitats tindrà lloc el 23

promotors aconsegueixen aglutinar en la mateixa

una exhibició de salt d’obstacles, una altra de doma

de març, amb un total de 17 propostes dedicades a

proposta aspectes més tècnics i professionals amb

clàssica amb diverses races d’equins i, finalment, el

la gastronomia, l’esport, la música i el lleure.

un vessant més comercial, popular i participatiu.

Muntatge de cables, connexions, circuits i equips d’electrònica
C. Sant Eloi,2
Pol. Ind. Talamanca
08508- Vinyoles
(Les Masies de Voltregà).

C. Remei, 12. Tel.
17500 Ripoll Fax
E-mail
Girona
Website

Tel. 93 850 43 24
Fax. 93 850 41 79
comercial@ccmelectronic.com
www.ccmelectronic.com

tallErs Castany, s.C.p.
C/ MAS LES VINYES, 30
POL. INDUSTRIAL MAS LES VINYES
08570 torElló

Tel. 93 859 26 60
Fax. 93 859 09 70
A/e: info@tallerscastany.com
Web www.tallerscastany.com

972 70 40 28
972 70 31 64
acastro@servycat.com
www.servycat.com

Fabricats de peces per a la
indústria o la ramaderia,
recobriments i polièster en general.

C. Molí d’en Llobet, 15
Pol. Ind. Malloles
08500 Vic
Tel. 938 891 410
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Al seu torn, Lactium donarà cabuda a la 5a. edició

Plana de Vic gaudiran d’un espai propi al Portal de la

obertes a la Universitat de Vic —amb visites guiades

del concurs de Formatges Artesans Lactium, on hi

Rambla per vendre el seu gènere. Gràcies a aquesta

durant tot el dia, exposicions i conferències—, el XI

competiran 150 formatges dividits en 14 categories,

iniciativa, els consumidors i visitants d’aquest mer-

Torneig de l’Eix de bàsquet, una conferència sobre

des dels formatges frescos fins a formatges blaus.

cat tindran l’oportunitat d’adquirir productes de la

programació neurolingüística i diversos concerts.

Tots ells pugnaran per obtenir els Lactium d’Or, Plata

terra i de proximitat directament dels productors.

o Bronze, o bé la Menció Especial del jurat. El certa-

Com el cas de Lactium, es desenvoluparà durant tot

Altres propostes

men es completarà amb el 4t. Fòrum del Formatge.

el cap de setmana, de les 10:00 h a les 20:00 h.

A l’agenda dels dies anteriors, diumenge 24 s’hi afe-

Directament del productor

Quant a les propostes d’oci previstes per al dissabte

aquest esdeveniment, com ara el Campionat de Bit-

L’altra cita obligada del Mercat del Ram serà Com-

23, caldria destacar-ne la X Trobada d’intercanvi de

lles Catalanes Mercat del Ram, la Fira del Dibuix (al

pra Pagès, fira en la que els pagesos i pageses de la

plaques de cava i taps corona, la Jornada de portes

matí) o el 73è. Aplec de Sardanes Mercat del Ram (a

giran altres activitats lúdiques molt vinculades a

les 16:30 h), que es desenvoluparan en el marc de la
Plaça Major. Al migdia, començarà una visita guiada des de l’Oficina de Turisme de Vic fins al santuari
de la Verge dels Dolors i convent de Santa Teresa (el
preu és de 12 € per participant); un concert de música country a l’Orfeó (a les 17:00 h, per 4 €) i, a partir
de les 21:00 h, la tradicional processó dels Armats,
que recorrerà els carrers del casc antic.
Així mateix, el programa del Mercat del Ram continua més enllà dels dies oficials de la mostra, amb
els concerts dels cicles de música religiosa i cinema
i cultura religiosa, lectura de contes, concerts, visites guiades, presentació de llibres i conferències.
Sens dubte, qualsevol d’aquests suggeriments no
només pot arribar a ser una atractiva oportunitat
d’oci per a tota la família, sinó una magnífica opció
per a posar el gran públic en contacte amb part de
JORDI CABANAS

la realitat econòmica i comercial de Vic i la seva rodalia. I per retrobar-se, durant uns dies, amb l’essència d’un passat que encara batega amb força. •
Imatge d’una de les mostres de bestiar.

La carn de poltre és
bona, tendra i saludable!
Ramader - Carnisser

Productor i distribuidor de carn de poltre de muntanya del Ripollès

ES CELEBREN TOT TIPUS DE BANQUETS

m. 629 724 459
jmoretroque@yahoo.es
AGROBOTIGA DE LA CARN
C. de la font, 9
17869 Llanars
www.agrobotigadelacarn.com

ESPAIS DISPONIBLES PER CONVENCIONS I REUNIONS D’EMPRESA

BAR - RESTAURANT LA TORRE

TANCAT
ELS
DIMECRES

Salons per a grups
RESERVEU EL VOSTRE
Esmorzars de forquilla
DINAR/SOPAR D’EMPRESA
Menú diari i de cap de setmana
T 938 129 129 - 669 825 749
Obrim cada dia a 2/4 de 8 del matí
Pol. Ind. C. Oest, 2 / 08518 La Torre d’Oristà

Gaudiu d’un entorn incomparable
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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Xavier Ferràs

,

nou degà de la Facultat

d’Empresa i Comunicació
de la Universitat de Vic

“Els professionals
han de liderar el
canvi en comptes
de resignar-se’n”

A
Cèlia Roca

En un moment d’incertesa per a l’activitat econòmica, una part
del teixit empresarial confia les seves possibilitats d’èxit, si no de
supervivència, a la voluntat d’innovació. Un tarannà que no només
arrela en les organitzacions, sinó també a la universitat. I així ho
defensa Xavier Ferràs i Hernàndez (Manresa, 1969), doctor en Economia
i Empresa per la Universitat de Barcelona, enginyer superior de
Telecomunicacions per la UPC i màster en Business Administration

Abans de començar, voldria donar-li l’enhorabona pel seu nomenament.
Moltes gràcies.

Tot just enceta una nova etapa, després d’una
extensa trajectòria dedicada a la innovació. En
poques paraules, com definiria aquest terme?

(MBA) per ESADE. En el marc professional, Ferràs ha estat ex-director

La innovació és un concepte emergent del manage-

del Centre d’Innovació Empresarial ACC1Ó de la Generalitat de

ment que aglutina disciplines ja existents: estratè-

Catalunya, i des del 22 de febrer passat, és el nou degà de la Facultat

gia, màrqueting, tecnologia, teoria organitzativa...

d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic.

Però alhora que les integra, les supera totes, tot ge-

Col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació

nerant un nou paradigma d’empresa i de professi-

especialitzats, ha estat coautor dels llibres Passió per innovar (2006),

onal de l’empresa, perquè més enllà de les aptituds

amb el professor d’EADA Franc Ponti, i Innovació 6.0 (2010).

necessàries per a innovar, calen actituds positives
i proactives davant del canvi. La innovació, en el lí-
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Hi ha jaciments
d’ocupació immensos
en la intersecció
entre el món de
la comunicació,
la publicitat i les
noves tecnologies”

A la universitat,
cal avançar en
capacitats i actituds
emprenedores i en
la connexió amb el
teixit econòmic”

zar el canvi, de generar nous projectes de manera

Vostè pren les regnes en un moment en què

contínua i d’anticipar-se, mostrant iniciativa per-

minven els pressupostos de les universitats, les

sonal. Els professionals han de liderar el canvi en

inversions en R+d+i i les beques per a la recer-

comptes de resignar-se’n.

ca. És possible mantenir la qualitat de l’ensenyament tot i aquest escenari advers?

Parlem ara del seu nou càrrec. Què és el que el

L’educació i la innovació són dues partides pressu-

va empènyer a assumir-lo?

postàries que haurien de patir poc l’efecte de la cri-

El repte, les ganes de canvi, l’atracció per una activi-

si, ja que el futur del nostre país depèn d’elles. No

tat d’alta intensitat intel·lectual — com és el cas de

obstant això, és cert que hi ha coses que cal fer per

l’activitat acadèmica—, i el projecte d’una universi-

a millorar el model universitari i cercar la màxima

tat petita amb un gran potencial de creixement, en

eficiència per part dels recursos emprats. En aquest

procés accelerat de professionalització i amb una

sentit, s’està fent un esforç important de raciona-

vocació d’excel·lència i innovació.

lització de la despesa pública, intentant que la seva
repercussió en els resultats del sistema d’innovació

Quina és l’orientació que vol imprimir a la uni-

sigui mínima. En qualsevol cas, la Universitat de Vic

versitat?

parteix amb avantatge pel seu finançament pro-

La Universitat de Vic té una oportunitat estratè-

vat. És possible que la universitat pública, la nostra

gica, en un entorn competitiu marcat per un in-

competidora, pateixi un temps de manca d’inversi-

crement dramàtic de l’oferta d’estudis durant els

ons i d’una certa fuga de talent.

JORDICABANAS

darrers anys, però també per la profunda crisi de
l’Administració i la Universitat públiques, que con-

Així mateix, arriba a la Facultat d’Empresa i

tinuarà els propers anys. L’oportunitat rau en dife-

Comunicació de la Universitat de Vic en un pe-

renciar-se, aprofundint en la qualitat, en la interac-

ríode especialment difícil per a mitjans com la

ció fluïda amb l’entorn empresarial i en la innovació

premsa, la ràdio o la televisió. Cap a on anem?

docent. S’ha d’avançar cap a una transversalitat

Quin futur laboral brinda el sector a hores

més gran dels estudis, en el treball sobre projec-

d’ara?

tes i casos reals i en la garantia d’ocupabilitat dels

Efectivament, la irrupció de les TIC ha transformat

seus alumnes mitjançant la formació. De la mateixa

el sector. De tota manera, tot canvi genera grans

manera, també cal avançar en capacitats i actituds

oportunitats: hi ha jaciments d’ocupació immensos

emprenedores i en la connexió amb el teixit econò-

en la intersecció entre el món de la comunicació, la

mic. La innovació pot diferenciar clarament la Uni-

publicitat i les noves tecnologies. De fet, aquest és

versitat de Vic. Osona és terra d’emprenedors, així

un àmbit en el que la iniciativa emprenedora pot

que el context és idoni: els models de referència són

donar lloc a grans oportunitats professionals, ja

molt propers.

que el sector cada cop té menys barreres. Amb talent i coneixements sòlids de base, és molt senzill

mit, esdevé una cultura i una actitud vital.
S’ha dit que la presència d’universitats per tot

començar a treballar-hi.

Així, doncs, no hauria de ser patrimoni exclusiu

el territori, fins i tot en ciutats petites, ana-

dels directius, sinó de qualsevol professional.

va en detriment d’un ensenyament superior

Finalment, permeti’m que li pregunti per un al-

Com es pot potenciar la capacitat d’innovar?

d’excel·lència, centralitzat i dotat de més re-

tre llast endèmic: l’escassa cooperació a l’Estat

El món que ve és un món de canvi permanent. Cap

cursos. Hi està d’acord?

espanyol entre la universitat i l’empresa. Què

altra generació no ha presenciat un ritme de trans-

Com en tot, la realitat s’ha de segmentar. Efectiva-

caldria fer per a pal·liar aquesta circumstància?

formació de l’entorn tan accelerat com el que està

ment, la ciència d’excel·lència requereix de massa

Hi ha polítiques molt fermes en aquest sentit, com

vivint la nostra. I això no només té un impacte en

crítica. Però això no va en detriment de l’existència

ara la xarxa TECNIO, impulsada per ACC1Ó i de la

els processos de presa de decisions empresarials,

de centres universitaris especialitzats, molt més

qual Vic té un centre homologat, el SART, en tecno-

sinó també en qualsevol organització, com ara

propers al territori, amb una forta interconnexió

logies mediambientals.

l’Administració pública o la universitat, que fins ara

amb el teixit empresarial local, amb un rol impor-

A més, la crisi ens confereix una oportunitat: la

havien estat entorns estables. En qualsevol àmbit,

tant de promoció econòmica i sense renunciar a

transferència tecnològica i de coneixement és una

el professional del futur ha de ser un emprenedor,

l’existència de grups de recerca de primer nivell,

gran font financera per la universitat en un mo-

entès com aquell que és capaç d’entomar i valorit-

connectats amb els nodes científics internacionals.

ment d’escassetat de recursos. •
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El dilema de la jubilació anticipada i la parcial

C
Redacció

Com tothom ja sap, aquest gener 2013 ha entrat en vigor la Reforma de les Pensi-

de treballar. Una elevada taxa d’atur ho acaba de complicar. Els joves d’avui, que

ons de Jubilació. Durant el mes de desembre, però, el Govern de Rajoy, dies abans

han de cotitzar pels jubilats de demà, tenen una taxa d’atur que supera el 50%. Ja

de què aquesta norma es fes efectiva, va decidir deixar vigents però en suspens

no només és un problema de qui pagarà les pensions dels jubilats, sinó com po-

per 3 mesos - en principi fins a finals de març - tots els articles que fan referència a

dran arribar a cotitzar aquestes persones els anys necessaris per poder accedir a la

la jubilació anticipada i parcial. Amb l’entrada en vigor de

jubilació quan hi arribin.

la nova llei, l’augment de l’edat de jubilació fins als 67 anys serà progressiva a raó
d’un mes per any des de 2013 fins a 2019, i a raó de 2 mesos per any a partir de 2020

Quin és l’escenari que es preveu per les jubilacions una vegada passats aquests

fins a 2027.

tres mesos de moratòria? La intenció del Govern és endurir les condicions pactades pel que fa a les jubilacions anticipades i parcials. El dia 19 de febrer el Govern va
redactar un decret de 20 pàgines, que encara no està aprovat però que ja deixa entreveure com quedarà aquest tema. En principi es respecten les dues modalitats
de jubilació anticipada que es varen fixar l’any 2011: la forçosa (acomiadaments) i
la voluntària. Com era d’esperar, però, n’endureix les condicions per a totes dues.
En el primer cas s’estableix que l’edat mínima d’accés a aquesta jubilació sempre
serà de quatre anys menys que l’edat legal, ara de 65 anys i un mes. Totes dues
creixeran de forma paral·lela fins que el 2027 se situïn 63 per la forçada i 65 anys
per la voluntària. Per altra banda, augmenta també el número d’anys mínims de
cotització necessària passant de 30 anys a 33. Les reduccions de sou també seran
superiors que les previstes l’any 2011. L’esborrany penalitza encara més les bases
en tres escenaris: 7,5% per cotitzacions des de 38,5 fins a 41,5 anys;
7% per una forquilla de 41,5 i 44,5 anys de cotització; i finalment un 6% per a la resta. També es canvien les condicions de la jubilació parcial. L’edat requerida s’augmenta de forma gradual fins que al 2027 s’arribi a 63 o 65 anys segons s’hagi cotitzat al menys 36,5 anys o només 33. També hi ha previst una pujada del temps
mínim de treball del jubilat, entre el 25% i el 50% de la jornada. La jubilació parcial

Font: la entrada en vigor de la reforma de las pensiones. / El País

podria arribar al 75% de la jornada en cas de què el rellevista tingui un contracte
indefinit amb l’empresa. Una dada molt

Jubilar-se anticipadament, i sobretot fer-ho amb un contracte de relleu, era forma

important que consta en el Decret és que aquestes modificacions no afectaran a

molt utilitzada per les empreses per rejovenir les plantilles sense traumes i mante-

les jubilacions parcials pactades en convenis o plans d’empresa signats abans de l’1

nint els llocs de treball. Fins ara es podia accedir a la jubilació anticipada a 60 anys

d’abril de 2013.

en cas de ser mutualista, és a dir en general els que haguessin cotitzat abans del

Per altra banda, el 22 de febrer el Consell de Ministres aprova un altre Decret Llei

dia 1 de gener de 1967. Aquesta via com es pot entendre està en extinció, però sí

que pretén estimular l’economia i l’ocupació. Entre altres mesures hi ha una tarifa

que encara s’hi pot accedir amb 61 anys en el cas d’haver cotitzat 30 anys i portar

plana de 50€ pels joves que vulguin començar un negoci, reduccions de les cotit-

una antiguitat al menys de 6 anys immediatament anteriors a l’empresa. Amb una

zacions per a contractar joves a l’atur, facilitats per capitalitzar l’atur. També hi ha

jubilació anticipada que pot arribar al 85% de la jornada, el sistema permet reti-

mesures lligades a l’estalvi fiscal durant els primers anys d’activitat i temes lligats

rar-se progressivament de la vida laboral sense perdre diners, mantenint un lloc de

al finançament de les pimes dins el mercat alternatiu borsari per a empreses de

treball per una persona jove.

capitalització reduïda (MAB). Tot i que les mesures per estimular l’economia sem-

Ningú pot negar que les condicions demogràfiques inicials en les quals va néixer

pre són benvingudes, fins ara la via de la reducció de cotitzacions i la bonificació de

el sistema de pensions espanyol són radicalment diferents que les actuals i les

contractes han demostrat ser poc efectives per a crear nous llocs de treball.

previstes pels propers anys. Les jubilacions estan basades en la solidaritat entre
generacions. Per tal de què aquest sistema piramidal funcioni cal un mínim de 2,5

El contracte de relleu té el seu origen l’any 1999, pensat precisament per a la reno-

persones treballant per cada jubilat. A la llum d’aquestes dades i mirant només el

vació de plantilles de les empreses i donar entrada a tota una generació de joves

finançament del sistema, podem veure com el contracte de relleu és positiu pel

que patien un atur del 50%, gairebé com a l’actualitat. L’any 2007, veient que l’atur

mercat laboral però un mal negoci per les arques de la Seguretat Social, ja que es-

juvenil havia disminuït a números propers al 15%, es va iniciar una reforma del con-

tem canviant un simple cotitzant treballador per un jubilat.

tracte de relleu amb l’argument de què ja no feia falta i que era una rèmora per les
arques de la Seguretat Social. Actualment la situació és semblant o pitjor a la que

Les darreres dades que ens ofereix l’INE ens indiquen que actualment estem al vol-

va provocar la crisi del 92. El contracte de relleu ben utilitzat torna a tenir molt

tant de 1,9 treballadors per cada jubilat. Si mirem previsions de l’evolució de les pi-

sentit si volem evitar que tota una generació de joves es quedi sense possibilitats

ràmides d’edat veurem com al 2050 hi haurà més persones jubilades que en edat

d’accés al mercat de treball.•
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vinils.
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Convertir la biomassa
forestal en energia té futur

gestió del bosc per obtenir energia. Entre d’altres cal
tenir en compte la creació de llocs de treball, la potenciació del mercat de la maquinària forestal, la neteja
dels boscos i per tant la reducció del risc de propagació d’incendis i de plagues. El producte que s’obté és
el pèl·let i l’estella per a usos tèrmics. La utilització de

La segona edició de la Fira de la Biomassa Forestal de Catalunya que va tenir lloc

la BFP o biomassa forestal primària és una darrera al-

a Vic del 21 al 23 de febrer, ha demostrat que el model energètic que hi ha darrera

ternativa per aconseguir una energia local sostenible

l’explotació de la biomassa forestal desperta interès i és una alternativa viable pels

i renovable. Es plantegen també l’aparició de les ESES

professionals i pels consumidors.

o empreses de serveis, el valor afegit de les quals es
basarà en l’obtenció de millores en l’eficiència energètica. La jornada es tancava amb trobades professionals i amb visites a instal·lacions de biomassa que
demostren la viabilitat tant econòmica com pràctica
d’aquest tipus de combustible.
El dia 22 tenia com a objectiu ampliar el camp de visió
per poder analitzar quin serà l’escenari europeu pel que
fa a les renovables. Bart Muys feia previsions realistes
de quin seria el futur de la biomassa l’any 2020, analitzant la demanda i l’oferta de matèria primera per cobrir

JORDI CABANAS

les necessitats d’electricitat i de calefacció. La conclusió

Redacció

É

Vista de diferents estands de dins del recinte firal del Sucre.

és una falta de subministrament de matèria prima prevista pel 2020 que es pot avaluar en un terme mig en
367,40 milions de metres cúbics. La conclusió era doncs
que el paper de la biomassa per produir energia s’ha de
considerar de forma realista ja que la matèria primera
serà deficitària, i només sembla sostenible per projec-

És prou coneguda l’amenaça que representa pel pla-

l›urani, però actualment aquesta energia està molt

tes locals a petita escala. De tota manera, Antti Asikai-

neta i per la humanitat el consum massiu d’energia

qüestionada pels riscos que comporta.

nen de INFRESS explicava com amb noves tecnologies

no renovable. El petroli, el carbó o el gas natural són

i copiant les millors pràctiques a l’any 2015 es podria

exemples de fonts d’energia en procés d’esgotament.

La segona edició de la fira de Biomassa Forestal de

incrementar el volum produït d’energia provinent de la

Fa uns anys es pensava que la solució estava en utilit-

Catalunya que va tenir lloc a Vic començava el 21 de

biomassa dins l’Europa dels 27 un 30% per sobre de la

zar energia nuclear, per això molts països com França

febrer amb una jornada dedicada a la biomassa, on

producció actual. Timo Tahvanainen demostrava com

o Bèlgica obtenen més del 50% de la seva energia de

diverses empreses demostraven els avantatges de la

es poden promoure les inversions en explotació forestal

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

Imatge d’un dels estands que exposava a l’exterior del recinte firal, a l’edició d’enguany.

amb diversos models d’èxit provinents de Finlàndia.
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Detall de diferents combustibles de la biomassa.

a l’estranger mentre els boscos locals necessiten una

L’èxit de la Fira, amb 104 expositors i al voltant del

explotació racional, desaprofitant el seu potencial de

miler de persones participant en les jornades tèc-

El dissabte dia 23 de febrer les activitats divulgatives

generació d’una energia més sostenible. Demostrava

niques, demostren l’interès que desperten aquests

varen comptar amb demostracions del funcionament

també com es poden amortitzar les calderes de bio-

temes. Com a consumidors d’energia que busquem

de la maquinària en plena producció i amb ponènci-

massa amb un temps que va de dos a cinc anys, més

maximitzar el confort amb una energia assequible,

es de caire divulgatiu. La més mediàtica va ser la de

cares a l’hora d’adquirir-les, però amb un cost més

com a ciutadans que busquem que el nostre confort

Francesc Mauri, que va parlar sobre el canvi climàtic

econòmic del combustible. Les calderes de Biomassa

sigui sostenible per a les properes generacions i fi-

i la biomassa forestal. Aquest darrer demostrava la

serveixen també per a la creació de serveis centralit-

nalment per a totes les persones emprenedores que

racionalitat d’utilitzar la fusta com a energia alterna-

zats d’aigua calenta com el projecte municipal de Ri-

busquen nous sectors emergents per a crear noves

tiva, ja que actualment es compra una energia cara

bes de Freser o el del districte 22@ de Barcelona.

oportunitats de negoci. •
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