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És evident que Internet i les xarxes socials han revolucionat la nostra manera de comunicar-nos. La tecnologia en els darrers anys ha estat una revolució de productivitat i innovació en el nostre dia a dia tant a nivell
particular com a nivell professional. Sens dubte, aquest fenomen és una gran oportunitat per a les empreses
que utilitzen aquests nous canals de comunicació per a optimitzar els processos de compra i venda dels seus
productes i serveis. Igualment són molts els avantatges de les aplicacions que ens ofereix la tecnologia a nivell d’usuari, la qual ens permet comunicar-nos d’una manera totalment directa i immediata. Però en fem un
bon ús d’aquesta eina que per a molts ja s’ha convertit en imprescindible?
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L’ús de la tecnologia ha generat un canvi en l’hàbit de les persones, però alhora pot comportar una falta de
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tint en persones dependents i solitàries. Avui dia el fet que els telèfons mòbils siguin molt més sofisticats i
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comunicació personal. Per una banda, ens ha apropat en alguns aspectes, però per l’altra ens està conver-

amb un munt d’aplicacions fa que estiguem connectats permanentment. És curiós i desconcertant veure un
grup d’amics que ni es miren ni es dirigeixen la paraula, i en canvi observes que només estan pendents del so
dels telèfons per establir la connexió amb els contactes de la xarxa. De la mateixa manera passa als restaurants, on veus que els protagonistes no són els comensals sinó les pantalletes d’alguns mòbils que et demanen pas amb una certa insistència i impertinència. La majoria de nosaltres en un moment o altre hem estat
protagonistes i també víctimes d’algun d’aquests fets i això hauria de preocupar-nos quan donem prioritat a
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la conversa virtual davant de la real.

Joana Amador,

A l’entorn laboral també ens trobem amb treballadors que perden hores a Internet o contestant el telèfon
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personal. És el que s’anomena l’absentisme presencial. Això és un fet que passa freqüentment als llocs de
treball i que va directament en contra de la productivitat i la competitivitat.
Tots som coneixedors dels beneficis de la tecnologia que ens permet avançar en el coneixement i que contribueix a millorar la comunicació i compartir informació, però, no obstant, seria prudent fer una reflexió
sobre com ens impacta negativament el mal ús de les xarxes a les nostres vides. Està a les nostres mans la
possibilitat i la responsabilitat de decidir el tipus d’ús que volem donar-li i el temps que hi volem dedicar, per
no desvincular-nos del món real i humà en el que per sort encara vivim.
núria garriga
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JORDI CABANAS

Empreses de neteja.

L’especialització com a base
per a la innovació.
Bugaderia la Gleva ofereix el rentat, l’assecat, planxat i la
col·locació de la roba en bosses per ser lliurada al client.

Les empreses de neteja han experimentat una evolució molt important en els darrers
anys. Seguint l’evolució de sectors molt exigents en controls de qualitat com
l’alimentari, la indústria o l’hospitalari, el sector de la neteja ha hagut d’aplicar la
millora contínua tant en el control dels seus processos com també en els productes
utilitzats i en la tecnologia.

Entre els anys 80 i 90
es demanava qualitat.
A partir dels anys 90 la
demanda té el nom de
Seguretat Alimentària.

Redacció

L

La realitat ens demostra però que es tracta d’un sec-

públiques com també per part dels clients privats.

encarar els reptes agafa formes diferents en funció

tor molt diversificat i complex que té encara un pes

Aquesta baixada de la demanda provoca també una

del sector, però ha de passar necessàriament per

molt important en el conjunt de l’economia. Segons el

pressió important sobre els preus del servei. Segons

la innovació contínua i la lluita per aconseguir una

Directori Central d’Empreses a principis de 2012 hi ha-

les previsions, el 2013 serà un any en el qual el mercat

rebaixa de costos buscant millores tecnològiques i

via 26.299 empreses dedicades oficialment a la neteja

es continuarà reduint, tot i que de forma més mode-

avantatges competitius. Els fabricants de maquinà-

- epígraf 81.2 -, de les quals el 15,8 % estan ubicades a

rada que durant el 2012. Qui demanda però els serveis

ria per a la neteja ho veuen d’aquesta manera i treba-

Catalunya. Són empreses de petita dimensió, gaire-

de neteja ? Si ens fixem en les dades podrem veure que

llen poder aplicar innovacions que permetin abaixar

bé la meitat de les quals ni tan sols tenen assalariats.

el 30% del volum de contractació prové de les admi-

costos. Els fabricants de maquinària han vist com el

Només hi ha un 6% d’empreses que tenen més de vint

nistracions públiques, el 15% de la Indústria, mentre

seu mercat nacional disminuïa, mentre que el mer-

persones en plantilla i que corresponen a empreses

que la neteja de llars privades representaria un 11,4%.

cat exterior patia un efecte contrari. La morositat

grans que tenen molt pes sobretot a l’hora d’aconse-

Aquest darrer client representa el més important per

és actualment un dels principals problemes amb els

guir contractes de les administracions públiques. En

les empreses de menys de 20 treballadors.

quals s’han d’enfrontar les empreses en general. Els
representats sectorials, com per exemple AFELÍN

global, però, és un sector molt important també a
l’hora de crear ocupació: segons l’estudi sectorial de

Situació actual del sector de les empreses de neteja

(Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpi-

DBK, en el conjunt de l’Estat espanyol al voltant de

El sector de les empreses de neteja s’enfronta, com

eza Nacionales), aposten clarament per un sector

mig milió de persones hi treballen, tot i el creixement

molts sectors, a problemes de caiguda de marges,

en el qual sigui important la tecnificació i la formació

moderat dels darrers anys degut a la moderació de

moderació de la demanda i per tant a un descens del

per sortir de la imatge de la feina precària, de la galle-

la demanda, tant en l’entorn de les administracions

nombre de treballadors contractats. La solució per

da i del pal de fregar.

Les bugaderies tenen un paper important per a restaurants, hotels, residències, etc.

PULIT

JORDI CABANAS
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Una tècnic especialitzada de l’empresa Pulit fent les tasques de neteja.

Els serveis de neteja
per a les empreses són
un exemple d’adaptació
al client final.

Una empresa de neteja actualment necessita
tècnics especialitzats, operaris formats i
motivats per poder desenvolupar una feina
cada vegada més especialitzada i exigent.
útils de treball. Un altre sector relacionat amb la ne-

d’una regulació molt estricta que afecta plenament

industrial són un exemple

teja amb un perfil industrial i tecnificat són les buga-

les empreses de neteja del sector, bàsicament és el

d’adaptació al client. Dins aquest sector hi ha grupo BN

deries que aporten un valor afegit molt important per

sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control

facility services, empresa de neteja de Barcelona funda-

restaurants, hotels i residències. En aquest sector és

Crítics), que permet identificar i controlar les amena-

da l’any 1972. Aquesta empresa és un exemple d’adap-

important coordinar bé tota la logística del procés de

ces contra la innocuïtat dels aliments. El reglament

tació i especialització. Ofereixen serveis de neteja

recollida de la roba, la classificació, el rentat, l’assecat,

Comunitari 852/2004 sobre higiene dels productes

tècnica industrial de pintura, dipòsits, aire i ventilació,

planxat i la col·locació de la roba en bosses per a ser

alimentaris obliga també als operadors (empreses

línees de transport, premses, afegint altres serveis

utilitzada novament.

de neteja) a mantenir sistemes de control basats en

Neteja industrial
Els serveis de neteja

APPCC. Aquest sistema obliga a tenir un control de

de manteniment, lubricació o substitució d’elements
crítics de les instal·lacions. En el cas del sector Químic

Neteja en alimentació i sanitat

l’aigua, neteja i desinfecció, control de plagues i una

o Farmacèutic cal tenir especial cura en la formació

El sector de la neteja creix en complexitat a mesura

correcta eliminació de residus. De manera similar en

del personal i al bon ús dels productes i utensilis de

que avancen els temps. Un exemple clar serien les

el sector sanitari en general i sobretot als hospitals,

neteja. Qualsevol barreja accidental podria provocar

intervencions en la prevenció de les al·lèrgies, és a

l’objectiu és lluitar contra els microorganismes patò-

accidents amb possibles conseqüències per a la salut

dir com netejar les instal·lacions de restauració per

gens que podrien provocar infeccions. La neteja ha

de les persones. La neteja de cambres frigorífiques és

evitar la contaminació creuada que pot afectar per

de seguir en tots els casos uns procediments estric-

clau també per la problemàtica que pot suposar tre-

exemple als celíacs, persones amb una sensibilitat

tes per assegurar la desinfecció, amb protocols dife-

ballar a baixes temperatures. En aquest cas cal treba-

especial al gluten. Aquesta vinculació directa en-

renciats en funció de la zona de treball.

llar evitant la condensació que podria formar plaques

tre neteja i salut fa que el sector alimentari sigui un

de gel. En la majoria dels casos la neteja de les instal·

dels més exigents tècnicament. El sector s’ha hagut

Control de plagues

lacions es converteix en part essencial per a la qualitat

d’anar adaptant a les noves demandes en funció de

Les empreses dedicades al control de les plagues es-

del producte, per això a part de netejar i desinfectar

l’evolució de la cultura i dels temps: fins l’any 80 es

tarien també com a capdavanteres en la necessitat

calen uns protocols de seguretat estrictes que per-

demanava sobretot subministrament i quantitat.

d’innovar de forma constant i utilitzar les noves tec-

metin controlar els punts crítics del sistema de pro-

Entre els anys 80 i 90 es demanava qualitat. A par-

nologies. El control de les plagues és essencial per a

ducció, implementant mecanismes que assegurin la

tir dels anys 90 la demanda té el nom de Seguretat

la salut de les persones. Els insectes o les rates poden

higiene total de les superfícies, els equipaments o els

Alimentària. Aquesta seguretat ve acompanyada

provocar transmissió de malalties, així com també
Segueix a la pàgina 6 >>

DES DE 1990
Carrer Onze de Setembre, 49
08508 LES MASIES DE VOLTREGÀ
(Barcelona)
E-mail: info@bugaderialagleva.com
Telèfon: 938 502 084
www.bugaderialagleva.com

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
www.netgar.com

C. Onze de Setembre, 49
08508- Masies de Voltregà
Tel. 93 850 20 84
info@bugaderialagleva.com
www.bugaderialagleva.com

www.netegeslcnet.com

C. Navarra, 15 entl.

08242 MANRESA
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Pulit,

serveis de neteja especialitzats i
convencionals per a tot tipus de clients
El grup d’empreses de neteja és

pioner a Catalunya, amb 40 anys de
trajectòria, i s’han especialitzat en

Pulit

la neteja i desinfecció d’indústries
del sector alimentari

E

Adriana Delgado
El grup d’empreses de neteja Pulit ofereix serveis de

tic, càrnic, precuinats, panificadores), elaboració de

va engegar la divisió de neteja d’indústria alimentària,

neteja convencionals i tècnics adreçats a tot tipus de

plans de neteja i desinfecció -basats en els principals

i el 2008 va començar l’expansió a tot Catalunya. L’any

clients privats i de l’administració pública de Catalu-

estàndards de qualitat alimentària-, elaboració i

2012 va obtenir el certificat per les normes ISO 9001 i

nya, tot i que s’han especialitzat en indústries alimen-

cumplimentació de Registres de Neteja Preoperati-

14001, que asseguren el sistema de gestió de la qualitat

tàries. La companyia es va crear els anys 70 a Vic, en el

va, validació microbiològica de la higiene, neteja i de-

i el sistema de gestió mediambiental, respectivament.

sí d’una família que va iniciar una de les primeres em-

sinfecció de sales blanques i d’indústries d’elaboració

Entre els valors que diferencien Pulit i la situen com

preses de neteja del país.

d’aliments lliures d’al·lèrgens, tractaments de sòls,

a empresa de neteja de referència hi ha la proximitat

Entre els serveis que ofereix Pulit hi ha la neteja comu-

neteges de vidres i piscines, i altres serveis puntuals.

i el respecte a clients i treballadors, l’agilitat i la ca-

na d’oficines i comerços, indústries de tot tipus, col·

Al llarg de la seva trajectòria, Pulit s’ha consolidat com

pacitat de resolució, una estructura planera i espe-

lectivitats (centres educatius, esportius i sanitaris),

una de les principals empreses del sector a Catalunya,

cialment la seva vinculació i compromís amb els re-

centres comercials, empreses i institucions públiques.

inicialment oferint serveis a comerços. Amb el temps,

sultats, de manera que els clients se sentin satisfets

En un àmbit més especialitzat, Pulit també s’encarre-

Pulit va passar a fer-se càrrec de serveis de neteja in-

amb els serveis rebuts.

ga de la neteja tècnica i desinfecció en indústries ali-

dustrial. A inicis dels anys 90 va començar a desenvo-

mentàries (escorxadors, sales de desfer, sectors làc-

lupar els primers plans de N+D en la indústria càrnia i

Pulit, S.A.
Ctra. de Roda, 61 A
08500 Vic
T: 93 886 33 76
F: 93 886 60 85
pulit@pulit.com
www.pulit.com

Més informació a www.pulit.com

Serveis de neteja

alimentació / industrial / oficines / col·legis / centres esportius / …

Serveis de neteja i desinfecció
per a la indústria alimentària

Tel.

620276748

A/e. info@zerocinc.com
Web www.zerocinc.com
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En els darrers anys la
neteja s’ha convertit
en part integral dels
sistemes de qualitat per
assegurar un lliurament
correcte i segur del
producte final.

Actualment aquesta tecnologia encara es fa servir, no
ho podem negar, però la maquinària del sector de la
neteja ha experimentat una evolució espectacular.
Quan al responsable d’una empresa de neteja se li

Diferents treballadores de la Bugaderia la Gleva coordinant el procés de la roba.

encomana un treball, els materials que té al seu abast
pèrdues econòmiques, mala imatge o sensació d’in-

tor sol genera 1.335 milions € de facturació anual, un

s’han multiplicat en els darrers anys, només cal fer

seguretat. Tots els experts del sector estan d’acord

35% correspon a la recollida i transport de residus, el

una ullada a un catàleg de qualsevol empresa de pro-

en què la utilització de biocides , és a dir substàncies

25% al tractament i eliminació de residus, un altre 25%

ductes industrials del sector per veure que calen co-

químiques utilitzades per matar, repel·lir o interrom-

estrictament a la neteja viària i un 15% que corres-

neixements i experiència per fer simplement el pla de

pre el creixement d’organismes vius com ara insectes,

pon a serveis de jardineria en general. Les polítiques

neteja d’una cuina. La maquinària que hi ha al mercat

mamífers o microbis, poden implicar alguns riscos per

d’austeritat a les quals obligatòriament s’han de sot-

és diversa i cada vegada més especialitzada: màqui-

a la salut de les persones. Hi ha un problema de rendi-

metre la major part dels municipis, obliga a utilitzar

nes que freguen i assequen al mateix temps, màqui-

bilitat per part de les indústries químiques a l’hora de

polítiques d’optimització, integrant serveis i aprofi-

nes d’escombrar, rotatives per abrillantar els terres.

desenvolupar productes pel sector professional de la

tant economies d’escala per estalviar recursos. Dins

L’empresa NILFISK, és una de les més especialitzades

neteja: només el 3% dels productes estan destinats a

aquest negoci hi ha també les empreses que ofereixen

en tota mena d’aspiradors, abrillantadors, màquines

l’ús dels professionals de la neteja. Tot aquest sistema

tot tipus de solucions per treballs en alçada i llocs de

que freguen o escombren especialitzades per a la in-

està regulat per una normativa UNE de bones pràcti-

difícil accés. Una de les feines que actualment se sol·

dústria o grans superfícies. Una empresa de neteja

ques pel que fa als plans de desinfecció, desinsectació

licita sovint és la neteja de grafits que es fan sobre

actualment necessita tècnics especialitzats, operaris

i desratització. La norma té en compte que a l’hora de

tota mena de superfícies. En aquests casos, una vega-

formats i motivats per poder desenvolupar una feina

seleccionar un biocida, cal valorar-ne l’eficàcia, la se-

da eliminat el grafit de forma ràpida i professional, es

cada vegada més especialitzada i exigent.

lectivitat per a l’espècie que es vol eradicar i sobretot

tracta la superfície amb una capa incolora antigrafits

En els darrers anys la neteja s’ha convertit en part in-

la que tingui menor toxicitat per a l’espècie humana

que facilita l’eliminació de futures pintades abaratint

tegral dels sistemes de qualitat per assegurar un lliu-

i també altres espècies que podrien sofrir danys col·

els serveis de neteja posteriors.

rament correcte i segur del producte final. Recordem
que actualment netejar vol dir contribuir a la qualitat

laterals.
Maquinària i nous productes per a la neteja

i sobretot assegurar que el procés de producció o el

Empreses dedicades a la neteja viària i d’edificis

Fou Manuel Jalón Corominas que en tornar a Espanya

servei es faci amb totes les garanties de seguretat i

Un sector important relacionat directament amb el

va voler implantar la tecnologia que havia vist als Es-

higiene possibles. El pal de fregar i la galleda aviat se-

sector públic el formen les empreses que es dediquen

tats Units i va introduir el pal de fregar i el cubell es-

ran història. Calen empreses de neteja innovadores i

a la neteja viària. Les dades apunten que aquest sec-

corredor. Estem parlant dels anys 50 del segle passat.

adaptades a les necessitats d’una nova època. •

La solució per encarar els reptes agafa
formes diferents en funció del sector,
però ha de passar necessàriament
per la innovació contínua i la lluita
per aconseguir una rebaixa de costos
buscant millores tecnològiques
i avantatges competitius.

Alerta!

Xemeneies netes
fora perill
Xemeneies netes, feina feta

www.santinet.es
T. 626 215 037

serveis de neteja - assistència domiciliaria

ajuntaments i entitats públiques, empreses privades i particulars

Tècnics i Serveis. SL

telèfon: 686937271 - correu: neils.ripoll@gmail.com - www.netegesneils.com
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ESPAIS DISPONIBLES PER CONVENCIONS I REUNIONS D’EMPRESA

ES CELEBREN TOT TIPUS DE BANQUETS
BAR - RESTAURANT LA TORRE

TANCAT
ELS
DIMECRES

Gaudiu d’un entorn incomparable

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

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

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)

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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14a. Fira del Medi Ambient de Tàrrega.
Una aposta pel futur, el territori i la sostenibilitat

El dissabte 5 i el diumenge 6 d’octubre Tàrrega es convertirà en un aparador de propostes per a la preservació del Medi Ambient. Un
cap de setmana en el qual les energies renovables, els vehicles elèctrics, els productes ecològics i les marques de proximitat seran
els protagonistes, juntament amb activitats, tallers i propostes de lleure per a tota la família.
La Fira no descuidarà les activitats més pròpiament lúdiques, des de les manualitats
de reciclatge per a infants, elaboració de productes naturals etc. Per altra banda
la desfilada canina de la Societat Protectora d’Animals es farà amb la intenció de
promoure l’adopció de gossos. Igualment hi seran presents les activitats més
professionals que aniran a càrrec de L’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega que
impartirà xerrades destinades a professionals del sector i que estaran centrades en
el reg i la jardineria sostenibles.
Un seguit de propostes per als professionals del sector, per a les persones
preocupades per la sostenibilitat i també amb espais per gaudir del cap de setmana

Fira del medi ambient de tàrrega

amb activitats, gastronomia i el paisatge que la 14 Fira Mediambiental de Tàrrega

Mostra d’un dels estands de la Fira de l’any passat.

Redacció

L

La Fira del Medi Ambient que organitza l’Ajuntament de Tàrrega té una vocació
clarament professional i per tant al negoci dels vehicles elèctrics, la tecnologia, els
productes ecològics i a la gestió de residus. Per altra banda però, aquest vessant
empresarial i sectorial no descuidarà un altre aspecte dedicat a la divulgació, la
pedagogia, el coneixement de la biodiversitat i la protecció del medi. Tot plegat
ocupant un espai total de prop de 3000 m2 al mateix centre de Tàrrega, repartits
entre la Plaça de les Nacions sense Estat, l’Espai MerCAT i la nova ubicació de la
carpa, a l’aparcament de l’Estació d’Autobusos.
L’activitat firal dels expositors es combinarà per tant amb diferents activitats
paral·leles que amenitzaran el cap de setmana als visitants. Un taller d’horticultura,
molt indicat per les persones que es volen iniciar en el conreu de l’hort, es combinarà
amb una visita oberta al públic dels horts urbans impulsats per l’Ajuntament.
Francesc Mauri és un dels convidats destacats d’aquesta 14a edició. Sempre de
manera amena i divertida ens ajudarà a entendre els fenòmens atmosfèrics
presentant el llibre El temps vist des del cel, del qual Mauri n’és coautor. El
diumenge, l’escriptor Francesc Martín ens presentarà el llibre Beber agua de mar, la
qual analitza els usos de l’aigua salada en la salut i en la gastronomia.
La 14a Fira del Medi Ambient i diversos restaurants de Tàrrega potenciaran el projecte
Gustum. Onze establiments de la ciutat presentaran a les seves cartes i menús
plats cuinats amb productes ecològics i naturals. Al mateix recinte firal i dins el marc
del mateix projecte Gustum , tindrà lloc un taller de cuina d’El Celler de l’Artista i un
maridatge de vins dels cellers de la vall del riu Corb (DO Costers de Segre).
La Fira proposa al visitant una mirada a l’entorn. Hi haurà la possibilitat de saber
com funciona la deixalleria per dintre i la nova seu de Càritas, empresa de reciclatge
i inserció social. El naturalista David Moreno ajudarà els visitants a redescobrir l’espai
fluvial de la Via Verda vora el riu Ondara i, aprofitant el centenari dels Amics de l’Arbre,
es farà també una visita per la principal zona verda del nucli urbà, el Parc de Sant Eloi.
L’Espai MerCAT obrirà les portes per exhibir un miler d’insectes catalogats fruit
d’una expedició a la selva amazònica peruana. Prèviament el divendres 4 d’octubre
a la Casa de Cultura, s’oferirà una xerrada per explicar en primera persona les
vivències d’aquesta exposició. Cal destacar també que la Sala Marsà acollirà del 27
de setembre al 13 d’octubre una exposició històrica sobre les formes de treball i la
vida en el sector agrícola des de finals del segle XIX.

torna a posar a l’abast del visitant. El programa de la Fira i tota la informació es pot
trobar a la xarxa. •
Més informació a:
www.tarrega.cat/
twitter.com/FiraMATarrega
www.facebook.com/firamediambient.tarrega

Promoció econòmica | 9

La XV edició d’Ecoviure
de Manresa potenciarà
amb força la biomassa
LA FIRA SERÀ DEL 18 20 D’OCTUBRE AL PALAU FIRAL DE LA CAPITAL BAGENCA I INCLOURÀ LES JORNADES TÈCNIQUES I EL FÒRUM DE L’ENERGIA

L

La biomassa tindrà un protagonisme especial en la propera edició d’Ecoviure de
Manresa, que se celebrarà els dies 18, 19 i 20 d’octubre al Palau Firal de la capital del
Bages. L’objectiu de potenciar el sector de la biomassa va directament relacionat
amb la creixent tendència d’empreses, institucions i particulars d’apostar pel

Ecoviure

Redacció

Vista general d’un del pavellons de la Fira Ecoviure de l’edició anterior.

consum d’aquesta font d’energia sostenible i, a la vegada més econòmica, que
qualsevol derivat del petroli.

Com cada any, la comissió organitzadora d’Ecoviure ha anat perfilant les jornades

Més d’una desena de firmes relacionades amb la biomassa participaran a

tècniques que, edició rere edició, tenen una gran capacitat d’atracció en posar a

Ecoviure, una de les mostres firals relacionades amb la sostenibilitat amb més

debat tendències agrícoles i de medi ambient. Enguany, un dels molts temes que

prestigi a l’estat. Hi haurà empreses productores o comercialitzadores de pellet,

s’analitzarà a fons és el fracking, molt d’actualitat.

llars de foc, calderes de biomassa, així com l’Associació Catalana de Certificació

Com a prèvia a la fira, el divendres 18 al matí s’ha programat novament el Fòrum

Forestal. Aquest certamen, que enguany arriba a la seva quinzena edició, té

de l’Energia, a la sala d’actes del Palau Firal, que abordarà allò relacionat amb la

l’honor d’esdevenir pioner en el consum responsable i la sostenibilitat.

rehabilitació i l’eficiència, i la inauguració oficial serà a les 6 de la tarda. •

Municipàlia, el
Saló Internacional
d’Equipaments i Serveis
Muncipals
Redacció

L

La 17a edició de Municipàlia (Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals)
tindrà lloc del 22 al 25 d’octubre al recinte de Fira de Lleida, amb la previsió de
superar els 300 expositors i d’assolir un ampli ventall d’activitats professionals
centrats en l’àmbit municipalista. Entre els eixos temàtics de l’oferta expositiva i
de les jornades tècniques que se celebraran enguany en el marc del Saló, destaca
l’estalvi i l’eficiència energètica en la gestió dels municipis.
A més de l’àmplia àrea d’exposició centrada en els equipaments i en els serveis
per a les ciutats, Municipàlia acollirà una cinquantena d’activitats paral·leles
entre jornades tècniques, presentacions, demostracions pràctiques, reunions i
assemblees professionals.
Els sectors representats a Municipàlia són el clavegueram, drenatge de sòls i
xarxes d’aigua; automoció i transport; extinció i prevenció d’incendis; enllumenat
de la via pública; tecnologies de la informació; instal·lacions esportives i d’oci;
neteja municipal; medi ambient; mobiliari urbà; necròpolis; obres públiques;
parcs i jardins; prestacions de serveis; revistes tècniques i publicacions; seguretat
i vigilància; senyalització i seguretat de la xarxa viària; i tractament d’aigües, llots
residuals, residus sòlids urbans i industrials.
El saló biennal Municipàlia s’ha consolidat com la segona manifestació firal del
sector més important d’Europa, per darrere del Salon des Maires et des Collectivites
Locales (Saló dels Alcaldes i les Administracions Locals) de París.
La darrera edició de Municipàlia, celebrada l’any 2011, va aplegar 325 expositors
i 22.000 visitants professionals d’arreu de l’Estat espanyol i de diversos països
europeus, i va ser el marc de 49 activitats professionals. •
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Desafiant la crisi, la producció
ecològica d’aliments firma un creixement
impensable per a la majoria d’activitats
econòmiques. Una projecció que és
quasi tan gran com el desconeixement
del que encara avui és objecte, i que es
pot combatre amb una dosi conjunta
de pedagogia i conscienciació. Així ho
demostra Joana Amador, enginyera
agrònoma per la Universitat de Lleida,
professora del Màster en Agricultura
Ecològica de la Universitat de Barcelona

Joana Amador

(UB) i professora i exdirectora de l’Escola
Agrària de Manresa (EAM). En aquest

,

centre, dependent del Departament

Experta en producció ecològica

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Rural de la Generalitat
de Catalunya, imparteix diverses
assignatures en el cicle formatiu de
Tècnic/a en producció agroecològica,
així com cursos especialitzats en aquesta
disciplina.

E

Cèlia Roca
El concepte d’agricultura ecològica és una denominació tan valorada com propensa a crear confusió entre els consumidors. Quins serien els
productes que realment responen a aquesta etiqueta?

Són aquells productes agraris i ramaders obtinguts
de processos en el quals es fan servir productes i tèc-

“Els productes
convencionals
no assumeixen
els costos
ambientals que
generen”

niques tan naturals i sostenibles com sigui possible.
L’etiqueta de certificació ecològica és la garantia que
els aliments han estat produïts seguint una normativa basada en una reglamentació europea i que ha
estat degudament controlada per l’organisme pertinent, que a Catalunya és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Òbviament, també compleixen totes les normes generals de sanitat
i seguretat alimentàries. No obstant això, hi ha professionals que produeixen d’aquesta manera però no
estan certificats. En aquest cas, el consumidor es relaciona directament amb el productor i l’aval es basa
en la confiança, és a dir, en el coneixement de la finca
on es produeixen els aliments.
Hi ha una tendència creixent entre el gran públic a l’hora d’associar l’agricultura ecològica
amb productes més naturals. Quins en són els
principals beneficis?
Efectivament, estem parlant de productes més naJORDICABANAS

Joana Amador és
professora a l’Escola
de Capacitació Agrària
de Manresa, on
ensenya agricultura
ecològica

turals i d’una agricultura més conscient i respectuosa amb les persones i el medi ambient. Un dels beneficis més importants és que s’hi obtenen productes
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de més qualitat nutritiva i organolèptica, pel fet que
acumulen menys aigua: per exemple, un quilogram
de poma ecològica conté més vitamines, sals minerals i àcids grassos poliinsaturats que no pas un quilogram de poma convencional.
I pel que fa a l’ús de pesticides?
Aquests aliments han estat produïts sense pesticides ni adobs de síntesi química. Tampoc no s’hi
utilitzen organismes modificats genèticament ni

En el cas dels
productes frescos,
els preus poden
arribar a ser fins i
tot més barats que
els dels aliments
convencionals que es
venen al petit comerç”

A Catalunya,
el sector hi va
facturar 105 milions
d’euros durant el
2011, un 23% més
que l’any anterior”

transgènics. D’aquesta manera, contribueixen decisivament a l’absència de residus en els aliments i a

venda es fa a peu de finca o en cooperatives i els con-

També col·laborem amb el projecte Esporus, de l’as-

reduir l’acumulació de contaminants al medi ambi-

sumidors tenen un tracte directe amb el productor.

sociació L’Era, que és un centre de conservació de la

ent. A més, en l’àmbit de la producció animal, és obli-

A més, el preu del producte ecològic és més estable

biodiversitat cultivada.

gatori facilitar zones d’exercici a l’aire lliure i pastu-

al llarg de l’any. Hem de tenir en compte que el fet

De cara al futur, a Europa s’estan decidint les línies de

res per als herbívors. Així mateix, no es tracten amb

d’utilitzar tècniques i matèries primeres més respec-

recerca i innovació dins del programa marc Horitzó

hormones ni antibiòtics de manera preventiva, sinó

tuoses per al medi ambient i la salut sovint són més

2020, on s’aborden temes fonamentals com la salut,

de manera puntual quan apareix alguna malaltia. Fi-

cares per al productor, sense oblidar la quota per la

la seguretat alimentària i l’agricultura sostenible, i

nalment, els additius estan molt més restringits als

certificació que ha de pagar l’agricultor ecològic, i

on l’agricultura ecològica s’emmarca perfectament.

productes transformats.

que varia en funció de l’activitat, superfície i factu-

En el cas concret de Catalunya, com pot ajudar

ració que faci. Crec que els productes convencionals

aquesta activitat a dinamitzar l’economia dels

Actualment, quantes empreses es dediquen a

són massa barats, ja que no assumeixen els costos

petits nuclis tradicionalment rurals?

aquesta activitat a Catalunya?

ambientals de contaminació ni de gestió de residus

En el camp de la producció i el consum local dels ali-

Prenent com a referència les certificacions del CCPAE,

que generen.

ments, Catalunya és un territori divers que té moltes

l’any 2011 hi havia 1.494 productors i elaboradors de

possibilitats d’autoabastiment a les zones rurals, com

productes ecològics i 812 empreses agroalimentàries

Tot i que molt allunyats del líder mundial en

es feia abans, amb productes més nutritius i collits

dedicades a elaborar aliments ecològics. Amb relació

agricultura ecològica, Austràlia, entre els prin-

madurs, que són més atractius per al consumidor.

a l’Estat espanyol, Catalunya és capdavantera en la in-

cipals productors ecològics trobem mercats

dústria agroalimentària, així com en comercialitzado-

emergents com la Xina o l’Argentina. Poden els

Per a acabar, i lligant-ho amb la pregunta ante-

res i importadores de productes ecològics. No podem

agricultors i ramaders del nostre país competir

rior, digui’m quin és el perfil dels seus alumnes i

competir en nombre d’hectàrees amb altres territoris

en preu amb aquests territoris?

quines sortides professionals els pot brindar un

amb grans finques d’olivar i cereals ecològics, però sí

El criteri de molts consumidors ecològics és que no no-

cicle formatiu sobre el sector agrari.

en diversificació de la producció.

més volen comprar un aliment produït segons la nor-

És molt divers quant edat i procedència: hi ha estudi-

mativa, sinó que també volen que sigui de proximitat.

ants nascuts a explotacions familiars, persones que

La producció ecològica catalana s’incrementa a

Si no és així, deixaria de tenir sentit la seva tria.0Una

volen donar un gir de 180o i canviar de sector per a

un ritme del 10% anual. Aquesta tendència s’es-

poma ecològica que vingui de Nova Zelanda o Xile, i

guanyar-s’hi la vida, emprenedors que volen activar

tabilitzarà o bé variarà a curt termini?

que sovint trobem a establiments que venen producte

les finques familiars amb produccions ecològiques,

La realitat és que la producció i el consum de produc-

fresc ecològic, ha consumit molts recursos energètics

gent que aspira a treballar al tercer sector, monitors

tes ecològics a Europa no ha parat d’augmentar en

per arribar fins aquí. La seva petjada ecològica és gran,

escolars... Les sortides professionals van molt vin-

el darrers anys, i Catalunya també ha seguit aquesta

posant en dubte la seva denominació d’ecològic, tot i

culades al projecte personal de cadascú. Atenent al

tendència malgrat la crisi. De fet, el sector hi va fac-

haver-se produït de manera orgànica.

seguiment dels nostres exalumnes de formació pro-

turar 105 milions d’euros durant el 2011, un 23% més

fessional, el 40% dels titulats està treballant al sec-

que l’any anterior. Crec que la producció i consum de

En un escenari en què les subvencions europe-

productes ecològics seguirà creixent, ja que ha do-

es al sector primari es reduiran en els propers

nat mostra de ser uns dels àmbits econòmics més

anys, quines són les perspectives per a aquest

Sembla que té corda per a estona, doncs.

dinàmics en aquests temps. I sobretot, perquè els

tipus d’agricultura?

Val la pena ressaltar que el creixement d’aquest

catalans som cada dia més conscients de la impor-

Malgrat que és un tema de gran interès, no hi massa

sector ha anat molt lligat a la tasca divulgativa dels

tància de saber què mengem i d’on prové.

projectes. Tot i així, des de l’EAM hem participat en

grups de consumidors ecològics que va començar als

un parell de projectes europeus, dins del programa

anys vuitanta, amb tres cooperatives a Reus, Barce-

Quins són els productes ecològics més rendibles?

Leonardo, per a la transferència i la innovació. El pri-

lona i Girona. Actualment, hi ha 20 grups de consum,

Depèn del tipus de producció. Si parlem de cereals, per

mer es deia BIOTACC i aprofundia en els circuits curts

en el quals hi ha implicades 1.000 unitats de consum

exemple, les pràctiques de producció ecològica poden

de comercialització i la tracció animal. Al segon, ba-

o famílies. No tothom vol lligar consum de produc-

competir econòmicament amb el mètodes convenci-

tejat com a ECOVOC, s’ha treballat en la creació de

te ecològic amb militància i autogestió, però des de

onals, segons diversos estudis europeus i estatals.

metodologies pedagògiques per a formar professio-

llavors no han parat d’aparèixer establiments que ve-

nals de l’agricultura biodinàmica.

nen aquest tipus de producte, ni tampoc les empre-

I la resta d’aliments?

tor ecològic.

ses que produeixen i distribueixen cistelles als seus

L’oli, els ous i el vi ecològics habitualment són més

I fora de l’escola?

clients. A més, aquests aliments cada cop ocupen

cars. Malgrat tot, en el cas dels productes frescos,

Paral·lelament, tenim parcel·les demostratives on

més espai a les grans superfícies. Això és perquè la

els preus poden arribar a ser fins i tot més barats que

assagem varietats de diversos productes hortícoles

demanda de productes ecològics va creixent i al dar-

els dels aliments convencionals que es venen al pe-

i avaluem el seu comportament amb maneig ecolò-

rere hi ha un consumidor exigent, qui vetllarà perquè

tit comerç, si el circuit de comercialització és curt, la

gic i sota les condicions climàtiques de la comarca.

el sector continuï fent les coses ben fetes. •
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Transports
Grabulosa,
60 anys donant
servei a les
empreses
L’empresa olotina ofereix una amplia gamma

Salvador Aumatell

de transport per a cada tipus de mercaderia

T

tant-la en funció de les necessitats que el mercat els

Disposen de més de 1.400m de naus que perme-

França amb els diferents serveis que ofereixen grà-

requeria, fins a convertir-se en un referent i en una

ten ser el punt de recepció de mercaderies per po-

cies a més d’una dotzena de camions de 2 eixos i

de les agències de transport més consolidades de la

der gestionar els diferents agrupatges i generar

tràilers, podent realitzar càrregues per palets, per

província.

cada expedició. Per aquesta tasca compten amb

metres lineals, així com càrregues completes. Igual-

el suport de vehicles propis i toros per a la màxima

ment ofereixen capacitat d’emmagatzematge de les

Logística

efectivitat en el trasllat de les mercaderies. El prin-

diferents càrregues.

Els germans Grabulosa realitzen una gestió inte-

cipal actiu de Transports Grabulosa el forma el seu

El treball amb constància i rigor al llarg d’aquests

gral de tot el planejament i transport de les merca-

personal totalment qualificat i amb una contrasta-

anys els avalen com una de les empreses més sòlides

deries dels seus clients des de les oficines centrals

da experiència, tant pel que fa als tècnics adminis-

en el sector del transport i la logística. •

d’Olot. El seu procés està gestionat amb l’ última

tratius com als xofers, per assegurar el millor servei

Més informació a, www.transportsgrabulosa.com

tecnologia, tant en equips informàtics com de co-

amb les màximes garanties.

Tels. 670 228 502 / 670 228 499

Redacció

Transports Grabulosa és una empresa situada a la
ciutat d’Olot, capital de la comarca de la Garrotxa.

Dos dels trailers Mercedes-Benz de la flota de la companyia Transpost Grabulosa.

L’empresa va ser fundada l’any 1953 per Jaume Grabulosa. Els seus fills, els germans Toni i Ernest, van aga-

municacions, la qual cosa els permet un control

Serveis

far el relleu per seguir gestionant l’activitat, adap-

exhaustiu en la gestió diària.

Donen una àmplia cobertura a tot l’Estat espanyol i
2

TRANSPORT I LOGÍSTICA

C ATA L U N YA / E S TAT E S PA N Y O L / F R A N Ç A

TELÈFONS
670 228 502 / 670 228 499

Carrer de França, 120,
Pol. ind Pla de Baix
17800 Olot, Girona
T +34 972 274 533 / F +34 972 274 534
info@transportsgrabulosa.com

www.transportsgrabulosa.com

NAU
DE LLOGUER A VIC

Nau totalment diàfana a Vic al polígon
Malloles molt propera a la ITV, de superfície
1.650 m² construïts, 30 metres de façana i 55
de fons, disposa d’una estructura metàl·lica a
l’interior per la instal·lació d’oficines, d’accés
peatonal, aparcament privat i porta gran per a
camions. Molt lluminosa.

Preu: 2.500 €/mes
Tel. 93 850 68 19 / 626 00 58 20

Plaça del mig nº 1 – Entrl. 8
17800 – Olot (Girona)
Tel. 972268461
Fax. 972269804
assessorament d’empreses i particulars

www.assol.com
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VicViatges: atenció personalitzada i propera
per a arribar molt lluny
La firma VicViatges, nascuda l’abril passat, ofereix una nova manera d’organitzar una escapada o unes vacances a mida. Situada a Vic, al carrer de
Manlleu, 48, combina els serveis propis d’una agència de viatges amb un seguit de facilitats que proporcionen un valor afegit a la seva activitat.

T
Redacció

Tot i ser una empresa jove, VicViatges està integrada
per un equip de professionals amb una dilatada trajectòria en el sector. Això permet posar a l’abast dels seus
clients experiència, expertesa i un preu competitiu per
a cada producte. A més, forma part del Grup Ceus, un
dels grups d’agències de viatges més forts d’Europa.
Tots aquests factors, units a una atenció i un tracte
totalment personalitzats, situen VicViatges no només
com una bona elecció per als particulars, sinó també
com el col·laborador perfecte per a qualsevol negoci o
empresa.
Entre els seus serveis, destaquen la venda de paquets
turístics i bitllets per a tot tipus de transport, reserves
JORDI CABANAS

d’estades a hotels, hostals i apartaments; contractació de creuers, lloguer de vehicles i organització de
sortides i excursions a mida per a parelles o grups. Les
destinacions abasten tots els racons del món: des de la
costa mediterrània fins a indrets tan exòtics com ara

Imatge de l’equip del personal de Vic Viatges.

la Xina, Dubai o el Senegal, passant per les principals

tada a l’estranger. Així mateix, VicViatges proporciona

millor opció en viatges d’incentius per als seus clients,

capitals europees.

un servei d’atenció al client ininterromput a través del

proveïdors i col·laboradors.

Pensant també en els professionals

telèfon mòbil: 24 hores i els set dies la setmana, per a

Mai no varia, però, l’objectiu de l’agència a cada viat-

Conscient de la importància que té per a qualsevol

resoldre els dubtes o incidències que puguin tenir els

ge, sia de lleure o de negocis: aconseguir que els clients

companyia controlar els costos i de gaudir de un bon

viatgers a qualsevol país del món.

obtinguin el màxim profit de la seva estada, al cost

servei, VicViatges proporciona un ventall de facilitats

L’agència també s’adapta completament a les neces-

més baix possible i sense imprevistos que els facin per-

i serveis específics per a l’empresa i els professionals.

sitats del client, tot planificant els desplaçaments i els

dre temps i diners.

Entre ells, destaquen l’eliminació de les despeses de

mitjans de transport en funció dels preus i el temps de

Aquestes són les senyes d’identitat de VicViatges: una

gestió, evitant així que els empleats hagin de dedicar

què es disposa per a fer el viatge. Així mateix, VicVi-

empresa arrelada al país però amb visió internacional i

part del seu horari laboral a organitzar un viatge o es-

atges dissenya conjuntament amb cada empresa la

adaptada a qualsevol motivació o pressupost. •

Viatges
d’empresa

AGÈNCIA LOCAL I VIRTUAL

PROMOCIONS
PER A EMPRESES

VOLS

INTERNET

-€

GESTIÓ

24/7

PREUS COM A
INTERNET

SENSE DESPESES
DE GESTIÓ

24 HORES
7 DIES

PREUS
COM A

SOLADAUFÍ

HOTELS

SERVEI

LOCAL

VIRTUAL

COMUNICACIONS

C. MANLLEU, 48 BAIXOS

facebook.com/vic.viatges.3

hola@vicviatges.com

08500 VIC - BARCELONA

vicviatges.com

+34 93 886 07 33

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

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

Viatja,
treballa,
negocia…
…A VIC VIATGES
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L’any passat, les asseguradores espanyoles van incrementar els seus guanys un 7,4%

El sector de les assegurances:
un oasi que no coneix la crisi
Endegar amb garanties operacions que, d’altra manera, suposarien un risc inassumible
per a empresaris i inversors; evitar que una pedregada acabi en qüestió de minuts amb
tot un any de treball al camp, dur a terme viatges de negocis i estades a l’estranger
sense preocupacions i blindant-ne el pressupost davant d’imprevistos... Aquests són
només alguns exemples de com les companyies d’assegurances poden ajudar empreses,
autònoms i particulars. I tot això sense perdre de vista la seva importància cabdal per al
conjunt de l’economia.

L

que satisfan les quotes de la cobertura i que no comuniquen cap incidència a la companyia.
En l’actualitat, el ventall de serveis disponibles al mercat abasta pràcticament tot: des de béns materials o
immaterials que siguin taxables fins a la pròpia activitat econòmica de l’individu o l’empresa, així com els
mitjans amb què es duu a terme, ja sia la maquinària
o parts del cos. En qualsevol cas, els riscos que són objecte d’aquesta cobertura han de respondre sempre
a cinc supòsits, detallats al quadre que acompanya
aquestes línies.
Quant a la comercialització dels productes en qüestió,
aquesta acostuma a efectuar- se mitjançant agents,
corredors d’assegurances, bancs i caixes, oficines o accions de màrqueting directe.

Cèlia Roca

Per a poder afrontar els riscos derivats de la seva acti-

Lluny de ser un àmbit anecdòtic o testimonial, el sec-

expectatives presenten en un context de crisi econò-

vitat, la legislació imposa a les asseguradores certes

tor assegurador genera el 5,5% del PIB de l’Estat espa-

mica com l’actual?

restriccions. Per exemple, la normativa legal prohibeix

nyol i aplega més de 300 firmes que operen a diversos

que les seves accions puguin ser desenvolupades per

rams. Entre aquestes, prop d’una cinquantena desen-

Tots hi guanyen

persones naturals, o que aquestes firmes puguin dedi-

volupen la seva activitat a l’àmbit de les assegurances

Tot i que el principal referent per al gran públic són

car-se a altres negocis no relacionats.

del transport privat, especialment turismes i moto-

aquelles firmes integrades en el seu dia a dia —és a dir,

cicletes. Això es tradueix en milers de llocs de feina

relacionades amb la llar, el cotxe, l’atenció mèdica pri-

Situació actual i perspectives

directes, per als treballadors d’aquestes firmes, i indi-

vada o la cancel·lació d’una reserva d’hotel—, una as-

Malgrat l’escenari d’incertesa que encara travessa

rectes, ocupats per agents i corredors d’assegurances.

seguradora podria definir-se com a qualsevol empresa

l’economia a bona part d’Europa, les xifres confir-

De tota manera, l’impacte positiu de les asseguran-

que ofereixi un servei de seguretat adreçat a cobrir de-

men que el sector també té assegurada la seva viabi-

ces per a l’economia va més enllà d’aquestes xifres.

terminats riscos econòmics en l’activitat de persones

litat. De fet, les asseguradores espanyoles van gua-

En efecte, la necessitat de comptar amb una alta

físiques o jurídiques.

nyar un 7,4% més el 2012. Aquesta dada contrasta

solvència els obliga a disposar de grans reserves de

La base del seu funcionament és senzilla, atès que

amb l’evolució del PIB estatal, que va caure un 1,4%

diners per a garantir el pagament de sinistres, i que

obeeix al principi d’organització empresarial i mutua-

en el mateix període.

s’inverteixen al sector immobiliari, dipòsits ban-

litat, o sia, cercant la solidaritat de grups d’empreses o

Per bé que el volum de primes es va reduir un 5,2%

caris, fons d’inversió i operacions de borsa, fet que

individus subjectes a riscos. Tots ells fan aportacions

respecte al 2011, les firmes d’assegurances van liqui-

contribueix a generar rèdits financers. Per aquesta

econòmiques periòdiques amb l’objectiu d’acumular

dar l’exercici amb un benefici de 4.703 milions d’euros,

raó, l’activitat asseguradora està considerada com

recursos (patrimoni) que puguin cobrir els possibles

segons un estudi elaborat per l’Institut de Ciències de

un dels tres pilars dels mercats financers, junta-

accidents dels pocs clients que ho requereixin.

l’Assegurança de Fundació Mapfre. Així mateix, aquest

ment amb el mercat de crèdit o bancari i els mercats

Aquest mecanisme reporta un benefici tant per a l’as-

treball també reflecteix com les asseguradores han

de valors. Com a resultat de tots aquests factors, i

segurat com per a l’asseguradora: mentre que aquest

continuat consolidant la seva solvència, ja que el patri-

atenent al seu pes estratègic, econòmic i social, les

rep una indemnització total o parcial en cas de pèrdua

moni propi no compromès per a fer front a les obligaci-

asseguradores resten sotmeses a una estricta su-

econòmica o accident —o veu cobertes les compen-

ons amb els seus clients equival a 2,8 vegades el mínim

pervisió administrativa, amb regles pròpies de funci-

sacions que ha de satisfer per llei—, tot depenent del

legal exigit (davant de les 2,6 vegades del 2011).

onament, control i inspecció.

producte o servei que hagi contractat, aquesta dar-

Això no obstant, si es té en compte el mercat mun-

Ara bé: com funcionen les firmes que formen part

rera veu compensat aquests pagaments —escassos i

dial de les assegurances, Espanya ha retrocedit dues

d’aquest importantíssim entrellat? I sobretot, quines

puntuals— per les aportacions dels nombrosos clients

posicions, tot situant-se en el lloc catorzè, per darrere de Taiwan i el Brasil. En l’àmbit de les asseguran-

Característiques dels riscos que poden assegurar-se
1.

Han d’obeir a situacions reals i factibles.

2.

Han de ser concrets i descriptibles.

3.

Ha de ser impossible saber amb certesa si es produiran i, en cas afirmatiu,s’ha
de desconèixer el moment exacte en què tindran lloc (per exemple,una
defunció, si es tracta d’una assegurança de vida).

4.

Han d’anar lligats a activitats econòmiques legals i que no perjudiquin
terceres persones.

5.

Han de ser fortuïts, és a dir, aliens a la voluntat humana de provocar-los.

Font: adaptat de Segurosparatodos.es

ces de vida, és setzena, i en el de la resta d’assegurances, dotzena.

El sector
assegurador genera
el 5,5% del PIB de
l’Estat espanyol i
aplega més de 300
firmes que operen
a diversos rams”
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Adriana Delgado
Punset Consultors d’A ssegurances es dedica a l’assessorament i comercialització d’assegurances i
productes financers per a particulars, autònoms i
empreses. Punset ofereix un ampli catàleg d’assegurances, i les à rees que cobreix són les de les persones (salut, vida, decessos, accidents gent gran
i protecció jurídica), els béns (llar, automòbil, comunitat, embarcacions d’esbarjo i responsabilitat
civil) i les empreses (comerços i hostaleria, oficines
i despatxos, pimes, responsabilitat civil, transport,
edificació i protecció pels empleats), així com les de
gestió de l’estalvi i la inversió (estalvi, fons d’inversió, jubilació i productes financers)
D’aquesta llarga llista de serveis i productes oferts,
cal destacar que Punset s’ha situat al llarg de la
seva llarga trajectòria –iniciada fa més de 30 anyscom a grup especialista en la protecció d’autònoms
i sobretot en l’assessorament d’assegurances de
vida i productes d’estalvi.

Punset Consultors,

Proximitat i servei personalitzat
Amb oficines a Ripoll i Olot, les característiques

especialistes en assessorament
i assegurances per a particulars,
autònoms i empreses

que diferencien Punset i li atorguen el seu valor afegit són la proximitat als seus clients, amb qui manté un tracte personalitzat i un contacte permanent
i continu. La qualitat en la seva feina comença per
l’assessorament i el servei al client, sempre basats
en el compromís i la responsabilitat. Aquest coneicun dels seus diversos clients les assegurances i els

valors que diferencien l’asseguradora

serveis que millor s’adaptin a les seves necessitats,
amb un preu molt competitiu. •

Josep Punset, al seu despatx de les oficines d’Olot.

Més informació a www.punsetconsultors.com

EL COMPTE ÚNIC

AGRUPA TOTES LES TEVES ASSEGURANCES
I GAUDEIX DE TOTS ELS SEUS AVANTATGES.

LLAR

Agrupa totes les pòlisses en un sol compte.
Paga-les ben còmodament mes a mes en un únic rebut.
Sense recàrrecs ni interessos per fraccionament.
I estaràs assegurat per tot l’any, a partir del pagament
de la primera mensualitat.

AUTOMÒVIL

Assegurança adaptada
al seu tipus de vida amb
totes les garanties.
C. Clivillers, 30 · 17800 OLOT
Tel: 972 266 712 - Fax: 972 274 563
punset@punsetconsultors.com

•
•
•
•

VIDA

Màximes cobertures i
garanties per a la seva
seguretat en ruta

Plaça Gran, 22 · 17500 RIPOLL
Tel. 972 700 149 - Fax.972 700 568
avpunset@punsetconsultors.com

PUNSET CONSULTORS

xement permet que Punset ofereixi a tots i cadas-

La proximitat al client i el servei personalitzat són dos dels

Assegurances completes
i flexibles per al benestar
personal i familiar.

www.punsetconsultors.com
Agencia d’Assegurances exclusiva de Seguros Bilbao-Gº.Catalana Occidente, Nº. Reg. C0026B17797788

Pel que fa a la despesa mitjana anual en asseguran-

mes durant els tres primers mesos del 2013 ha cres-

raules del president d’Agroseguro, Ignacio Machetti,

ces per habitant a l’Estat espanyol, aquesta va as-

cut un 3,2%. Una de les excepcions, però, és el sector

les retallades de les subvencions podrien incrementar

cendir a 1.214 euros.

de l’automòbil: d’acord amb l’Índex de Preus de l’asse-

el cost de les assegurances fins al 75% en el cas dels

Finalment, l’informe també assegura que hi ha ra-

gurança (IPS), que publica la companyia Direct Segu-

agricultors. Una situació que pot perjudicar molts

ons que poden justificar un “moderat optimisme” per

ros, es va produir una rebaixa d’un 2%, del preu mitjà

professionals del sector agrari, atès que, ara per ara,

al sector assegurador estatal aquest any. En aquest

al juny amb relació al mes de maig.

el productor contempla les assegurances de la collita

sentit, no s’ha de perdre de vista que el volum de pri-

L’altra cara de la moneda seria el sector agrari: en pa-

com una despesa fixa de l’explotació. •
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certificat. Bloc. Culates,
cigonyals,... motors complets.

Equilibrats estàtics i
dinàmics.

Treballs realitzats a les
mateixes obres, al seu taller.
Mandrinats i rectificats.

Construcció de peces
especials.

Pistons, aros, camises,
vàlvules, bloc,...

ISO 9001:2008

Rectificadora del Bages SA
Pol. Ind, Bufalvent.
C. Esteve Terrades, 25.
08243 Manresa. Barcelona

www.rectificadora.net
rebasa@rectificadora.net
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